Bibliotheek BplusC
Klantreis boeken zoeken
De bibliotheek BplusC loopt tegen het struikelblok aan dat klanten vaak
problemen ondervinden tijdens het zoeken van boeken. De reden van dit
probleem is zowel te vinden in de huidige indeling van de verschillende soorten
kasten en tafels in de ruimte, als wel in de inconsistentie en het gebrek aan
bewegwijzering. Vandaar dat het vraagstuk voor deze klantreis als volgt luidde:
“Hoe kunnen we onze bezoekers optimaal inspireren en ondersteunen bij het
vinden van boeken?”
Om een beeld te krijgen van hoe deze indeling beter kan, is een klantreis
gemaakt. Deze klantreis is afgebakend van het moment dat een klant de
gedachte krijgt om een boek te gaan lenen, tot het moment dat de klant de
bibliotheek verlaat.

Inspiratie & Voorbereiden
Fases

Afreizen & Aankomst

Inspiratie krijgen

Inspiratie zoeken

Gericht zoeken

Boek niet kunnen vinden

Ontspannen

Vertrekken

Ik sla dingen op die ik hoor op tv of lees in de krant.
Ik hoor van vrienden en familie over boeken.
Ik sla aanraders op in mijn verlanglijst.
Ik google of kijk op bol.com naar de beste boeken.
Ik kijk in de app/catalogus of het boek beschikbaar is.

Ik combineer het bezoeken van de bibliotheek met mijn vaste
rondje door de stad.
Ik loop spontaan even de bibliotheek binnen als ik in de stad ben.
Ik ga actief naar de bibliotheek.
Ik laat mijn vervoersmiddel achter mij en ga de bibliotheek in.
Ik lever de boeken in die ik had geleend.

Ik bekijk de nieuwe boeken.
Ik bekijk de kast met top-titels.
Ik bekijk de themakast.
Ik bekijk het karretje met boeken die zijn teruggebracht.
Ik bekijk de blokken naast de stellingkasten.
Ik probeer digitaal of in de catalogus inspiratie te vinden.

Ik trek willekeurige boeken uit de kast en lees de kaft.
Ik bekijk de pictogrammen om te zien welk boek mogelijk interessant is.
Ik bekijk een boek waarvan de kaft of het lettertype mij aanspreekt.
Ik ga naar een schrijver waar ik zin in heb.

Ik zoek op in de catalogus waar ik moet zijn.
Ik gebruik de thema’s van de informatieve boeken.
Ik ga naar de juiste stelling toe.
Ik ga de schappen af aan de hand van mijn verlanglijstje.

Ik loop langs de schappen.
Ik controleer de gegevens in de app.
Ik kijk op een computer in de catalogus.
Ik vraag een medewerker om hulp.

Ik haal een kopje koffie.
Ik blader door de boeken die ik overweeg.
Ik neem ergens plaats in de bibliotheek.
Ik spreek met iemand af in de bibliotheek.

Ik scan alle boeken.
Ik pak alles in.
Ik ga weer weg.

Ik wil nieuwe boeken leren kennen.
Ik wil onthouden welke boeken ik nog wil lezen.
Ik wil kunnen zien welke boeken ik al heb gelezen.
Ik wil mijn kennis over leuke boeken verspreiden.

Ik wil graag wat tijd doden op vrije momenten.
Ik wil mijn kinderen vermaken met een bezoek aan de bibliotheek.
Ik wil graag mensen om mij heen hebben.
Ik zoek een boek, een werkplek of ik moet wat printen.
Ik wil makkelijk bij het gebouw kunnen komen.
Ik wil makkelijk kunnen begrijpen waar wat staat.

Ik wil nieuwe boeken zien als ik in de bibliotheek kom.
Ik wil verrast worden door boeken die in het oog springen en ik zelf niet zelf zou hebben uitgezocht.
Ik wil weten welke boeken worden aangeraden door andere mensen.
Ik wil weten welke boeken nieuw (binnen) zijn.
Ik wil dat boeken ook af en toe op een bepaald thema door iemand worden uitgelicht.
Ik wil makkelijk en snel inspiratie vinden.

Ik wil inspiratie kunnen vinden op een thema of genre dat mij
interesseert.
Ik wil vaker de kaft van een boek kunnen zien.
Ik wil verrast worden door boeken die in het oog springen en ik zelf niet
zelf zou hebben uitgezocht.
Ik wil makkelijk en snel inspiratie vinden.

Ik wil dat er een logica zit in de indeling zodat ik makkelijk mijn boek kan vinden.
Ik wil dat ik aan de hand van bewegwijzering en borden op de goede plek kom.
Ik wil vergelijkbare boeken zien die ook interessant zouden kunnen zijn.

Ik wil zonder te veel moeite mijn boek kunnen vinden.

Ik wil een momentje voor mijzelf.
Ik wil dat ik in de bibliotheek niks moet.
Ik vind het fijn om andere mensen om mij heen te zien.

Ik wil graag gemak en efficiëntie.

Website bibliotheek

Inleverpunt

Themakast

Elementen met uitgestalde boeken

Stellingkasten

Stellingkasten

Stellingkasten

De zitjes

Top-titels kast

‘Net ingeleverd’ karretje

Icoontjes

De catalogus

De catalogus

Coffeestar

Nieuw binnen boeken

De catalogus

Het boek

Medewerkers
De
app

Activiteiten

Behoeftes

De klantreis helpt bij het begrijpen van de dienstverlening vanuit het perspectief
van de klanten, waarin de goede en minder goede momenten in kaart zijn
gebracht. Het is een tool die verschillende afdelingen bij elkaar brengt en ze een
gedeeld doel geeft. Daarnaast wordt hij gebruikt als tool om strategische keuzes
te maken en de dienstverlening van de bibliotheek te verbeteren.
Deze klantreis is ontstaan nadat een bezoek is gebracht aan de bibliotheek,
waarbij is gekeken naar de huidige indeling van de bibliotheek en waarbij al
enkele klanten en medewerkers is gevraagd naar hun ervaringen. Vervolgens
zijn er 8 kwalitatieve interviews afgenomen met klanten. Deze interviews zijn
afgenomen met mensen van diverse achtergronden en leeftijden, en variërend
van zeer frequente leners tot klanten die maar zeer zelden in de bibliotheek
komen om een boek te lenen. Deze interviews namen ongeveer 60 minuten
in beslag, waarbij de respondent werd gevraagd naar zijn of haar beleving
van de huidige dienstverlening rondom het lenen en vinden van boeken in de
bibliotheek van Leiden.

Visualisaties

Hoofdinzichten
• Men vindt het waardevol dat de bibliotheek veel meer is dan alleen boeken,
maar soms irriteert dat ook in de ruimte.
• Men vindt het prettig dat de bibliotheek een plek is ‘waar je niets hoeft’, en
heeft hierdoor ook weinig verwachtingen.

App bibliotheek
Touchpoints

• Vrijwel iedereen is in één bibliotheek bezoek zowel gericht naar iets op zoek als
op zoek naar inspiratie, maar inspiratie is lastiger te vinden.

Boekenselecties die vaak verwisseld worden.

• De wens is een gulden middenweg tussen een archiefopstelling en een
thematische opstelling.

Bij de informatieve boeken is het browsen heel makkelijk, want die staan op thema.

• De catalogus is een groot struikelblok in het zoekproces.

Tips met een persoonlijke twist, bijvoorbeeld van een medewerker.
Als ergens een selectie ligt waarvan iemand al heeft bedacht: dit zou interessant kunnen zijn.
Geïnspireerd worden door andere mensen.
Winsten

Winst
Voordeel en stimulator die de klant
op dit moment helpt om dingen
makkelijker, sneller, goedkoper of
beter gedaan te krijgen.

Activiteit
Activiteit of actie die de klant moet
doen om zijn klantbehoeften
te voldoen en/of de klantreis te
volbrengen.

Pijn
Barrière, probleem of obstakel
die klanten er op dit moment van
weerhoudt hun behoeften, doelen
of acties te bereiken.

Behoefte
Doel, probleem, eis of wens die de
klant gerealiseerd, geadresseerd,
voldaan of opgelost wil hebben.

Moment van de Waarheid
Impactvol moment in de klantreis
dat grote invloed heeft op de
uiteindelijke klanttevredenheid.
Touchpoint
Elk punt in de klantreis waar de
klant in contact komt met de
dienstverlening.

“Het allerbelangrijkste aan de app
vind ik de verlanglijst.”

Belevingscurve
Resultaat van de positieve en
negatieve aspecten van de
beleving, waarbij een indeling
wordt gemaakt in een positieve,
neutrale of negatieve beleving.

“Quote“

Quote
Interview-quote om de
bevindingen te bekrachtigen of toe
te lichten.

“Meestal als vrienden vertellen over
een leuk boek in de bieb, zijn zij het
dan zelf nog aan het lezen en dan
kan ik het natuurlijk niet lenen.”

“Je gaat toch vaak de massa
achterna. Je wil lezen wat de rest wil.
Daar baseer je mede je keuze op.”

“Omdat het ook een soort van bij
het imago hoort van een bibliotheek
dat het een beetje ouderwets en
chaotisch is en niet gestructureerd.”

Belevingscurve

Idee
Eerste idee om de ervaring te
verbeteren.

“Ik zoek toch liever al thuis in de catalogus.
In de bieb zit je tussen de kinderen en in
de entree met de computers zit je ook niet
lekker rustig.”
“Soms hoor ik over een interessant boek
op de radio o.i.d. maar tegen de tijd dat
het dan in de collectie zit ben ik het alweer
vergeten.”

De boeken die op dit moment populair zijn en in de media
besproken worden zijn vaak uitgeleend.
Vergeten welke boeken zijn aangeraden.
Pijnen

In de catalogus worden boeken weergegeven die op dit
moment niet fysiek aanwezig zijn maar die wel aangevraagd
kunnen worden.

“Je kan je auto niet parkeren en de bus is
een stukje lopen en de fietsenstalling is
veel te klein dus met twee kleine kinderen
is dat al snel lastig.”

“Ik heb soms toch het gevoel van, ik loop
een middelbare school binnen. Het voelt als
een mediatheek. Dat komt vooral door het
meubilair.”

De openingstijden van de bibliotheek zijn niet voldoende voor
sommige mensen.
De mogelijkheden voor het parkeren van de auto of de fiets
zijn beperkt.
Je kan maar 1 boek per keer door de inlevergleuf doen.
De bibliotheek heeft een gedateerde uitstraling.

Inspiratie pagina op de website
• Zoeken op genre
• Mogelijkheid om tips achter te laten
• Thema’s uitlichten
• Nieuwsbief koppelen aan de webpagina
Ideeën

Boeken die in het oog springen werken goed voor het lenen van nieuwe dingen.

“Als er een tafel met nieuwe boeken is,
dan heb ik die nog niet gevonden... Ja
ik denk dat dan een beetje verwarring
ontstaat want zeg maar als ik binnenkom
dan kijk ik eigenlijk niet naar die kant.
Het is of naar de computers recht vooruit,
of naar de boeken linksaf.”

“Het rare is dat ik pas na een
hele lange tijd inderdaad langs
die blokken liep en dacht ‘Ho
eens even, die boeken staan hier
natuurlijk als suggestie!’.”

“Soms wil je gewoon wat pakken
wat je niet of nauwelijks kent. Of
wat weg is gestopt. Zo van, wat
is actueel deze maand.”

“Dat vind ik goed. Dat de bieb
af en toe dingen uitlicht uit een
brede collectie. Net zoals een
museum dat ook doet.”

“Er was wel een tijd dat ik meer
spontaan boeken meenam want
er was ooit een tafel waar je als je
binnenkwam tegenaan liep met
nieuwe boeken. Dat vond ik zo leuk
dat ik zelfs mijn zusje daar over heb
verteld.”

“De catalogus werkt goed als
je weet hoe het boek heet dat
je zoekt, maar niet voor het
zoeken van boeken op genre.”

“Ze hebben soms nog wel een thematafel maar
dat zijn dan weer van die thema’s die vrij specifiek
zijn. Kinderarbeid ofzo. Dat is prima maar dat zijn te
gerichte thema’s dat ik denk, nou volgens mij van
alle bezoekers heeft misschien 5% hier interesse in.”

“Ik vind het prettiger als er een
kleine hoeveelheid boeken ergens
ligt waarvan iemand al heeft
gezegd ‘dit kan interessant zijn’
i.p.v. eindeloze stellingkasten.”

“Als ik nu een boek zou moeten
kiezen zou ik niet weten hoe ik
moet beginnen met selecteren.”

De rug van een boek spreekt minder aan dan de voorkant.

De top-titels zijn te vaak afwezig. Deze titels wisselen ook niet genoeg. Na 1 of 2 keer heb je ze wel
bekeken en weet je dat je ze (niet) wil hebben.

De etiketten plakken de titels deels af.

Men voelt zich bezwaard om boven te browsen aangezien mensen daar stil zitten te werken.
Het thema van de themakast is te specifiek en daardoor niet interessant.

De indeling is onduidelijk.
Er staat nergens duidelijk aangegeven waar wat staat.

Het is niet mogelijk om in de catalogus op genre te zoeken.

Consistente bewegwijzering toevoegen
• Plattegrond
• Van veraf zichtbare hoofdthema’s
• Borden hangend aan plafond
• Lijnen/kleurvlakken op vloer

Klanten en medewerkers betrekken
• Briefje in boek achterlaten
• Tip-estafette: geef het stokje door
• Quotes bij boeken plaatsen
• Ruimte voor eigen initiatieven

Strategische positionering van meubel
• In looproute
• Regelmatig verplaatsen
• Laten zien dat er veel te kiezen is
Opvallend display meubel plaatsen
• Modulair meubel
• Boeken op verschillende hoogtes
• Display & zitten combineren
• Duidelijk thema bij het meubel
• Genres goed kunnen uitlichten

“Ik wil boeken kunnen
selecteren op een scherm
en ze vervolgens op 1 plek
ergens kunnen ophalen.”

Mensen vinden de sfeer en het idee van een huiskamer leuk.

Als je geïnspireerd wil worden of niet precies weet welke titel je
zoekt, ga je in de A - Z schappen met allerlei genres door elkaar
niets vinden.
De onderste rij boeken wordt overgeslagen als mensen browsen
tussen de schappen.

“Het grappige is dat je op
inspiratietour gaat als je op
zoek bent naar een boek
en je kan het niet vinden.”
“Het is logisch en dan doel ik
op het systeem waarmee het is
gesorteerd. Het SISO systeem.”

“Als ik in de catalogus kijk wil ik meteen
weten of iets er is of niet. Waarom zou ik
anders in de catalogus kijken?”

“Eén van de dingen die ik in deze
bieb moeilijk vind, is boeken
vinden die bij mij passen omdat
het op alfabet staat gesorteerd.”

Door de verdekte opstelling weet niet iedereen dat de tafel met nieuwe boeken bestaat.

Meer uitlichten op thema’s
• Meest uitgeleende boeken
• Favoriete boeken van medewerkers
• Boeken die net zijn teruggebracht indelen op
hoe zeer je het boek zou aanraden

Bekend zijn met de huidige indeling van de boeken en de manier waarop deze
gesorteerd zijn.

Zelfscankassa werkt goed. Het is een
moderne manier van uitchecken.

“Het mooiste is het element van
verrassing. Dat je dan naar huis
gaat met een pareltje waar je niet
naar opzoek was. Een spontane
ontmoeting met een boek.”

“Het zou leuk zijn als die lieve
nostalgische themakast wat
meer in the picture zou staan.”

Mensen zijn als eerste bezig met het inleveren van hun boeken waardoor ze de themakast snel
missen.

Indeling bibliotheek logischer maken
• Coffeestar bij de huiskamer trekken
• Kinderhoek in de buurt van de huiskamer
• Thema- en inspiratiekasten/tafels meer laten opvallen
• Informatieboeken meer op één plek
• Deels archiefopstelling, deels boeken op thema indelen

Mijn oog valt op een schrijver die ik ken.

Het voelt fijn om omringd te zijn door andere mensen.

“Ik wil een soort highlightkast
per thema voor de romans
maar daarachter dan wel
gewoon A - Z gesorteerd.”

“Ik heb hier nog nooit iets gezien van
‘de top 10 meest verkochte boeken’ of
‘dit zijn alle literatuur winnaars’ of iets
dergelijks.”

“Het is wel vaak dat als ik voor de kast met
top-titels sta dat ik dan denk van ‘ja maar
deze boeken zijn er allemaal niet’.”

Mensen gaan graag in de coffeestar zitten. Ze hebben het gevoel dat ze daar
mogen praten en de coffeestar wordt gezien als een goede werkplek.

Zoeken op alfabet is heel gestructureerd en fijn als je weet wat je
zoekt.

Het is leuk om op het karretje te zien wat anderen lezen.
De bibliotheek is door zijn ligging in het centrum makkelijk
bereikbaar.

Een schrijver tegenkomen die je vergeten was.
Een kaft of lettertype dat in het oog springt.

De top-titels zijn leuk omdat ze recent en populair zijn.

Andere mensen inspireren met boeken die je hebt gelezen.
Een goede en gestructureerde manier om bij the houden wat
je wilt lezen in combinatie met het aanbod van de bibliotheek.

Fase
Cluster van gerelateerde activiteiten
in de klantreis.

Uitcheckbalie

“Ik zoek het op via de codes maar die
brengen mij nog wel eens in verwarring.
Het staat vast op een logische manier
maar ik kan het niet vinden.”

Je kan na het eerste scherm niet meteen zien welke boeken beschikbaar zijn.
Het is niet duidelijk dat het nummer van een boek onderaan de pagina staat.

“Het ‘huiskamer’ gevoel vind ik wel
heel leuk. Als ik daar zit maakt het
lawaai mij ook minder uit.”

“Het is overal rumoerig. Dus als
ik dan toch op een rumoerige
plek ga zitten dan toch het liefst
in de coffeestar.”

“Even een boek doorbladeren doe
ik altijd bij de kast. Ik ben eigenlijk
nog nooit ergens gaan zitten.”

“Je hebt informatieve boeken. Die staan
daar bij de trap en ook daar. Hoe dat
zich onderscheidt is mij een raadsel.”

“Het zou wel handig zijn als er wat meer
zitjes zouden zijn zodat je een boek kan
doorbladeren zonder dat je tussen de kasten
op je hurken op de grond moet zitten.”

“Ik zocht naar iets over de Pilgrim Fathers omdat
die 400 jaar geleden in Leiden waren. De catalogus
gaf aan dat er alleen een roman over dit thema was
[...] Ik had geen idee dat er een kamer was speciaal
over Leiden. Daar staat het dan vast tussen.”

De catalogus werkt slecht. Er is geen ‘terug’ knop en er staan boeken in die niet in
de bibliotheek aanwezig zijn of helemaal niet de collectie zitten.

“Ik denk dan: “Jongens als je een
huiskamer hebt, zorg dan ook
dat je daar een kop koffie kan
drinken”.”

Er is nergens een plattegrond waar op staat aangegeven waar
je een bepaalde categorie boeken kan vinden.
Er is nauwelijks bewegwijzering of borden die aangeven
wat je in een kast kan vinden. Wat er al is, wordt niet op een
consistente manier toegepast.

“De ruimte zelf vind ik wat oninspirerend,
die snap ik niet, wat wil je nou? Moet ik daar
gaan zitten studeren of even een boek mee
pakken, het is niet duidelijk.”

Het is overal rumoerig in de bibliotheek.
Koffie is niet geïntegreerd met het huiskamer gedeelte van de bibliotheek.
Er zijn geen zitjes bij de schappen. De plekken die er zijn nodigen vaak niet uit
om even lekker te gaan zitten.

De link tussen de fysieke ruimte en de catalogus is onduidelijk.
Na een zoekopdracht blijft de catalogus openstaan waardoor de volgende bezoeker
de zoekopdracht van de vorige bezoeker te zien krijgt.
De indeling van de bibliotheek is onlogisch omdat de informatieve boeken
verspreid staan.

Boekenkasten aanpassen
• Presentatieplanken toevoegen
waardoor boeken frontaal te
zien zijn
• Meer ruimte tussen de boeken
• Aangeven waar een schrijver
begint
• Af en toe een ‘expositieplek’
in de kast voor een boek dat
uitgelicht mag worden
• Onderste plank niet gebruiken

Boeken laten opvallen
• Meer boeken frontaal
neerzetten
• Populaire boeken op
ooghoogte
• Objecten bij boeken plaatsen
• Sorteren op kleur
• Expositie van bepaalde boeken
• Stapels neerzetten zoals in een
boekenwinkel
• Veel lege ruimte om een boek

Online catalogus verbeteren
• (Globale) plattegrond toevoegen
• Zoekfunctie verbeteren
• Terugknop toevoegen

Huiskamer aanpassen
• Gezellige elementen toevoegen zoals afwisselende zitjes, planten en kleedjes
• Mogelijkheid tot koffie drinken
• Koffietafelboeken en tijdschriften neerleggen
• Prikbord met posters van evenementen/activiteiten die gaan plaatsvinden
Verschillende zitjes neerzetten voor verschillende behoeften
• Comfortabele zitjes tussen de kasten om even een boek door te bladeren
• Stilte ruimte met individuele werplekken
• Groepswerkplekken waar je kan overleggen
• Comfortabele zitjes waar je samen kan zitten, overleggen en koffie drinken
• Zitjes voor ouders bij de kinderhoek

Naar huis gaan zonder het boek dat je
wilde.

