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1 Overzicht onderzoekstraject



Beschrijving onderzoek 

Met dit vooronderzoek wil Team R&D in de eerste plaats aantonen in welke 

mate bibliotheekbezoekers nood hebben aan het thuisleveren van 

bibliotheekmateriaal en of er betalingsbereidheid hiervoor bestaat. 

De dienst zelf kan verschillende dimensies krijgen: bib aan huis met 

vrijwilligers, levering op andere stadsdiensten dan de bib, in winkels of 

bijvoorbeeld cubee-lockers. Bij elk van deze diensten moet ook een 

terugbrengmodel uitgewerkt worden.

Het experiment wordt bij elke bevraagde bezoeker voorgesteld als een 

onderzoek naar het potentieel van een extra dienstverlening van de bib. 



Belangrijkste 
onderzoeksvragen 
vooronderzoek

● Wat verwacht de bezoeker van deze dienst?

● Wil de bezoeker hiervoor betalen en hoeveel?

● Welk materiaal zou men willen laten thuis leveren? 

● Wat kan leners triggeren om materiaal zelf terug te 

brengen naar de bibliotheek?

● Welke bezoekers zijn het meest geïnteresseerd?

● Wat zijn interessante voorbeelden in andere landen 

en andere sectoren?

● Wat zijn bestaande betalingsmodellen?



           April 2020 Mei 2020 Juni 2020 Juli - Augustus 2020

Voorbeelden verzameld 
van bestaande diensten 
bij bibliotheken en 
andere sectoren

Voorbeelden verzameld 
van 
thuisleveringsystemen

Persona’s ontwikkeld 

Online survey bij 1000 
Vlamingen 

Online survey bij 93 
Brusselaars

Online interviews 
afgenomen met min. 
3 individuen per 
persona (n=28)

Extra survey (n=39) & 
online interviews 
(n=3) met 
anderstaligen

Inzichten per persona 
omzetten naar user 
journey

Online bevraging 
bibliotheek- 
medewerkers over 
huidige ervaring met 
IBL, thuislevering en 
boekenpakketten 
(n=155) 

Uitgevoerde onderzoeksstappen

https://docs.google.com/presentation/d/16Gs8IfZMGij4gTe4e1NK6ZgbBhq-M7R3ZaepwE49szg/edit#slide=id.g3bbd065734_1_196
https://docs.google.com/presentation/d/16Gs8IfZMGij4gTe4e1NK6ZgbBhq-M7R3ZaepwE49szg/edit#slide=id.g3bbd065734_1_196
https://docs.google.com/presentation/d/16Gs8IfZMGij4gTe4e1NK6ZgbBhq-M7R3ZaepwE49szg/edit#slide=id.g3bbd065734_1_196
https://docs.google.com/presentation/d/16Gs8IfZMGij4gTe4e1NK6ZgbBhq-M7R3ZaepwE49szg/edit#slide=id.g3bbd065734_1_196
https://docs.google.com/presentation/d/1bHmijLD_2GRTvn_qhbdLwqrnBz7ee7aUkTG0n574tmc/edit#slide=id.g3bbd065734_1_196
https://docs.google.com/presentation/d/1bHmijLD_2GRTvn_qhbdLwqrnBz7ee7aUkTG0n574tmc/edit#slide=id.g3bbd065734_1_196
https://docs.google.com/presentation/d/1bHmijLD_2GRTvn_qhbdLwqrnBz7ee7aUkTG0n574tmc/edit#slide=id.g3bbd065734_1_196
https://docs.google.com/presentation/d/1bHmijLD_2GRTvn_qhbdLwqrnBz7ee7aUkTG0n574tmc/edit#slide=id.g3bbd065734_1_196
https://docs.google.com/presentation/d/1bHmijLD_2GRTvn_qhbdLwqrnBz7ee7aUkTG0n574tmc/edit#slide=id.g3bbd065734_1_196
https://docs.google.com/presentation/d/1bHmijLD_2GRTvn_qhbdLwqrnBz7ee7aUkTG0n574tmc/edit#slide=id.g3bbd065734_1_196
https://docs.google.com/presentation/d/1bHmijLD_2GRTvn_qhbdLwqrnBz7ee7aUkTG0n574tmc/edit#slide=id.g3bbd065734_1_196
https://docs.google.com/presentation/d/1bHmijLD_2GRTvn_qhbdLwqrnBz7ee7aUkTG0n574tmc/edit#slide=id.g3bbd065734_1_196
https://docs.google.com/presentation/d/1wxnnDNfY69tHsjVctjl4VEaVYX4vxFNmSUcfZfSUtOM/edit#slide=id.g873de1805c_0_33
https://docs.google.com/presentation/d/1wxnnDNfY69tHsjVctjl4VEaVYX4vxFNmSUcfZfSUtOM/edit#slide=id.g873de1805c_0_33
https://docs.google.com/presentation/d/1wxnnDNfY69tHsjVctjl4VEaVYX4vxFNmSUcfZfSUtOM/edit#slide=id.g873de1805c_0_33
https://docs.google.com/presentation/d/1wxnnDNfY69tHsjVctjl4VEaVYX4vxFNmSUcfZfSUtOM/edit#slide=id.g873de1805c_0_33
https://drive.google.com/drive/folders/1TGZxLUviE_tFDCI6lTNiyvjpmkTedKjO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TGZxLUviE_tFDCI6lTNiyvjpmkTedKjO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TGZxLUviE_tFDCI6lTNiyvjpmkTedKjO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TGZxLUviE_tFDCI6lTNiyvjpmkTedKjO?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1vpdnOOW1klZyNSP8AGmhzCXZE9sGRNKwwkqXCzOtrc0/edit#slide=id.g8beebe6d2f_0_467
https://docs.google.com/presentation/d/1vpdnOOW1klZyNSP8AGmhzCXZE9sGRNKwwkqXCzOtrc0/edit#slide=id.g8beebe6d2f_0_467
https://docs.google.com/presentation/d/1vpdnOOW1klZyNSP8AGmhzCXZE9sGRNKwwkqXCzOtrc0/edit#slide=id.g8beebe6d2f_0_467
https://docs.google.com/presentation/d/1K-ldyd19aR93pecE3qEJi2HltB82nX_KxzjT0BZtFVk/edit#slide=id.g3bbd5177e1_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1K-ldyd19aR93pecE3qEJi2HltB82nX_KxzjT0BZtFVk/edit#slide=id.g3bbd5177e1_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1K-ldyd19aR93pecE3qEJi2HltB82nX_KxzjT0BZtFVk/edit#slide=id.g3bbd5177e1_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1K-ldyd19aR93pecE3qEJi2HltB82nX_KxzjT0BZtFVk/edit#slide=id.g3bbd5177e1_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1K-ldyd19aR93pecE3qEJi2HltB82nX_KxzjT0BZtFVk/edit#slide=id.g3bbd5177e1_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1K-ldyd19aR93pecE3qEJi2HltB82nX_KxzjT0BZtFVk/edit#slide=id.g3bbd5177e1_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1K-ldyd19aR93pecE3qEJi2HltB82nX_KxzjT0BZtFVk/edit#slide=id.g3bbd5177e1_2_0


Thuislevering en zelf boeken terugbrengen

In de bibliotheek van Eindhoven brengt een 

sociale koerierdienst dagelijks de gereserveerde 

materialen rond. Leden moeten wel zelf hun 

materialen terugbrengen.

Thuislevering en ophaalservice

De bibliotheek van Haarlem werkt met een 

ophaalservice met het bedrijf Buurtmus. Leden 

hoeven hun boeken enkel aan te melden via de 

app en de materialen laten ophalen tijdens één 

van de ophaalavonden.

1. Interessantste voorbeelden van 
thuislevering bij bibliotheken

Uitleenautomaat 

In de bibliotheek van UGent kunnen studenten 

boeken online reserveren en ze 24/7 gaan 

afhalen in een automaat, waar die voor hen 

klaarliggen.

 

Vanuit verschillende bibliotheken 

In de VS kan je via Helium Books online boeken 

aanvragen uit verschillende bibliotheken, zonder 

dat je er lid bent. Een koerier met toegang tot 

meer dan 25 bibliotheken haalt de boeken en 

levert die bij je thuis. 



Wat we onthouden van bestaande thuisbezorging bij 
bibliotheken door koeriersdiensten

1. Thuis
2. Afhaalpunt
3. Cubee pakjesautomaat

Waar kunnen de 
bezoekers hun 

pakje ontvangen?

Wat is de prijs voor 
thuislevering? 

GLS €4,94
PostNL €5,60
Bpost €5,70
Eurospinters €42,74

Wat is de prijs voor 
de levering op een 

afhaalpunt?

Bestelbusjes
Fietsen
Bestelbusjes op CNC
Privé voertuigen 
Elektrische deelvoertuigen 
(experiment) 

Transportmiddel

Inleverpunt: 
krantenwinkels, 
tankstation, lokale 
handelaar
De koerier haalt zelf 
boeken op
Cubee pakjesautomaat

Waar levert de bib 
de boeken af voor 

de koerier? Levertijd

Hytchers €3,30
Mondial €3,75
GLS  €3,95
Bpost €4,70

Bpost & GLS 24u
PostNL 48u
DPD 1-3 werkdagen
Hytchers 1-4 werkdagen

Bij Eurosprinters, UPS, Velo 
cargo levertijd zelf te bepalen

Wie biedt de meeste 
extra opties aan?

1. UPS
2. Bpost
3. Cargo Velo

Wie biedt de meeste 
inclusieve opties 

aan? 

1. Hytchers
2. UPS & GLS
3. DPD & Eurosprinters



2. Creatie van 9 persona voor het 
vernieuwingstraject bibliotheekdiensten

Leesclubbegeleider 
Lea

Gepensioneerde 
Gilbert

Studente sociologie 
Silke

Pluspapa Pieter

Jonge moeder 
Justine

Minder mobiele Mia Anderstalige Ayda Leerkracht lager 
onderwijs Lien

Single Sien



Jonge moeder 

Justine

Jonge moeder 

Justine

TIJDSBESTEDING BIB

Justine komt met haar kindjes 
een paar keer per jaar naar de 
bibliotheek, maar zou liever 
vaker komen want ze vindt het 
belangrijk dat haar kinderen 
lezen. Door haar job, hobby’s en 
gezin is het echter moeilijk om 
vaker naar de bib te komen. 

LEENMATERIAAL

Justine leent vooral 
kinderboeken die haar kinderen 
mogen lenen met hun eigen 
bibkaarten die gekoppeld zijn 
aan haar eigen Mijn Bibliotheek- 
profiel. Haar oudste dochter 
wordt via de juf aangemoedigd 
om te lezen dus Justine moet 
vaak helpen zoeken in de 
catalogus. Het gebeurt vaak dat 
een boek dat de juf aanraadt niet 
aanwezig is in hun bib, maar dan 
helpt Justine haar dochter 
zoeken naar een gelijkaardige 
titel want ze heeft geen tijd om 
naar een andere bib te gaan. 

PAIN POINTS 

Tijdgebrek voor bib

Boeken niet aanwezig

”Mocht ik meer tijd hebben, zou ik veel vaker 
met de kinderen naar de bib willen gaan.,”

ABOUT

6 maart 1986
2 kinderen (Lotte 6 en Bas 4 jaar), 
derde op komst
Roeselare 
Getrouwd, man werkt voltijds
Deeltijds vertaler tolk in groot 
bedrijf
Volgt op zaterdagvoormiddag 
pilates
Bibliotheek ARhus



3. Online bevraging bij 
eindgebruikers

1000 respondenten uit Vlaanderen 

Online survey in de maand mei

93 respondenten uit Brussel

Online survey 7-26 mei

Verspreid via VGC

👉 Respondenten iets enthousiaster over dienst, 

maar verspreid via bibliotheken dus respondenten sowieso 

“bibfans”

⚠ Uitdaging: context onderzoek in tijden van COVID-19



4. Online interviews met 
eindgebruikers

Per persona 3 respondenten geïnterviewd (n=28)

Mei en juni

Inzichten gebundeld in een User Journey per persona 

Extra inspanningen om respondenten te vinden die behoren tot 

persona “Ayda” (anderstalige nieuwkomers)

⚠ Uitdaging: online interviews (technologie als barrière)

https://docs.google.com/presentation/d/1vpdnOOW1klZyNSP8AGmhzCXZE9sGRNKwwkqXCzOtrc0/edit#slide=id.g8beebe6d2f_0_467


SCENARIO Jonge moeder Justine zou de dienst vooral gebruiken om 
kinderboeken te bestellen voor haar kindjes en hopelijk af en toe ook 
voor een roman voor zichzelf. Zo spaart ze tijd uit want een bezoek 
duurt al gauw een aantal uren en telt echt als een gezinsuitstap.

PIJNPUNTEN
Tijdgebrek voor bib

Boeken niet aanwezig

DOEL Tijd winnen dankzij deze 
dienst en via standaard 
pakketten altijd boeken 
aanklikken die aanwezig zijn.

ONTDEKKING

Justine zag een 
advertentie en klikte 

hierop door. Zo kwam 
ze terecht op de 

website van haar bib 
waarop de dienst wordt 

uitgelegd

Advertentie op 
Instagram 

Bibliotheekwebsite 
Flyer via school

Inspelen op nut van 
lezen en mogelijke 

tijdswinst dankzij de 
dienst

NADENKEN

Justine bekijkt het 
proces en weegt af 

hoeveel tijd het haar 
zou besparen en of het 

de geldende 
leentermijn zal lukken 
om boeken te lezen

Bibliotheekwebsite

De advertentie/uitleg 
moet voldoende 

overtuigen dat het 
gemakkelijk is om het 
proces rond te maken 

BESLISSING

Justine beslist om de 
nieuwe dienst een kans 

te geven en klikt een 
aantal boeken aan om 

te bestellen

Catalogus
Bevestigingsmail

Boekenpakketten als 
extra tijdswinst

Helder systeem om 
bezorgmoment en 

plaats te kiezen

LEVERING

Op het aangeduide 
tijdstip (een blok van 2 
uur) dat Justine online 
kan volgen, komt de 
bezorger aan huis

Track & trace
Thuis

Aangezien persoonlijk 
contact belangrijk is 
voor Justine, is de 

sociale koerierdienst 
een meerwaarde

“Zo kan ik de kinderen 
vaker boeken geven 
zonder het tijdverlies 
van een bibbezoek.”

“Wanneer kunnen we 
de komende 3 weken 
een boek lezen?” 

AMBASSADEUR     

De dienst was zo 
gemakkelijk in gebruik 

en toonde snel 
beschikbare boeken 

dat Justine haar 
vriendinnen hier graag 

wil over vertellen

WhatsApp

De levering mag niet te 
lang op zich laten 

wachten!

TERUGBRENGEN

Justine brengt de 
boeken zelf terug 

buiten de uren van de 
bib in de inleverbus 

want ze gaat wekelijks 
sporten in het gebouw 

naast de bib

E-mail einde termijn, 
Inleverbus van de bib

Justine wil vaker naar 
de bib met de kinderen, 
maar dat lukt niet door 

volle agenda’s

“Handige manier om 
zonder veel tijdverlies 
verrassende  boeken 
te bestellen.”

“Het zou handig zijn 
indien er ook 
pakketten voor 
kinderen worden 
aangeboden.”

“Leuk dat de 
bezorger iemand is 
uit de buurt! Dat is 
persoonlijker dan een 
klassieke 
koerierdienst.”

“Volgende keer kom ik 
vroeger naar de 
sportles en ga ik zelf 
boeken lenen.” 
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“Het is moeilijk om titels te kiezen dus het zou zowel voor mij als voor de 
kindjes veel tijd besparen als er al een selectie zou gebeuren.”

Jonge moeder 
Justine

“Ik kan niet gemakkelijk naar de bib door mijn mobiele beperking, maar ik lees 
heel veel. Ik moet nu telkens hulp vragen en daardoor voel ik me tot last.”

Minder 
mobiele Mia

“Voor de boekenclub zou het handig zijn dat ik als het nodig is ook 
exemplaren uit andere bibliotheken kan laten leveren.”

Leesclub- 
begeleider 

Lea

Een aantal quotes uit interviews met persona



“Ik kan mij nog verplaatsen, mocht dat niet meer gaan zou ik van die dienst 
zeker gebruik van maken.”

Jonge moeder 
Justine

“Ik veronderstel daarvoor te moeten betalen en dan ga je voorbij aan het 
concept "bibliotheek".”

Leesclub- 
begeleider 

Lea

Gepensioneer
de Gilbert

Studente 
sociologie Silke

“Soms zijn er wetenschappelijke werken die ik nodig heb voor een paper maar 
niet in mijn bibliotheek vind. Mocht ik die thuis kunnen laten leveren uit een 

andere bib waar dat boek wel in de collectie zit, zou ik het zeker gebruiken.”

Pluspapa Pieter



“Het is niet gemakkelijk om boeken te vinden in eenvoudig Nederlands. 
Zowel voor mijn kinderen als voor mezelf kan ik hierbij hulp gebruiken.”

“Het zou enorm handig zijn mocht ik pakketten kunnen laten leveren voor in de 
klas, per thema en per leeftijd. De andere leerkrachten kunnen die dan ook 

gebruiken. Ook voor lesvoorbereidingen zou ik hier gebruik van maken.”
Minder 

mobiele Mia

Anderstalige 
Ayda

Leerkracht 
lager 

onderwijs 
Lien

Single Sien

“Ik zou de dienst misschien wel eens uitproberen. Misschien voor moest ik 
een boek absoluut willen lezen en het is niet beschikbaar in mijn bibliotheek 
of het behoort niet tot de collectie.”



5. Online bevraging 
bibliotheekmedewerkers

Online bevraging 

Verspreid via website & nieuwsbrief Cultuurconnect

Verspreid van half juli - half augustus

Ingevuld door 155 respondenten

Respondenten per provincie: 

Brussel
8

Vlaams 
Brabant 

21

Waals 
Brabant

1

Antwerpen
45

Limburg 
21

West
Vlaanderen

28

Oost 
Vlaanderen 

31



Thuislevering & boekenpakketten 
bestaan al maar hoofdzakelijk voor 
minder mobiele personen

VOOR CORONAMAATREGELEN

56,6% van de respondenten organiseerden al thuislevering 

(waarvan 55,1% enkel voor specifieke doelgroep)

62,3% van de respondenten stelde zelf al pakketten samen, 

waarvan 49,2% voor specifieke doelgroepen 

TIJDENS CORONAMAATREGELEN

Het aandeel voor thuislevering voor iedereen steeg naar 15,2%
“We hebben al 300 

pakketjes voor 
thuislevering klaar 

gemaakt.”
Erpe-Mere



Belangrijkste motivatie is voor 
beide diensten tevreden klanten

THUISBEZORGING

1. Tevreden klanten

2. Samenwerking met vrijwilligers

3. Vlot georganiseerd

PAKKETTEN SAMENSTELLEN

1. Tevreden klanten

2. Toepassen kennis collectie

3. Het samenstellen zelf is leuk om te doen

“Soms zit er een 
bedankkaartje tussen 

de ingeleverde boeken” 
Sint-Katelijne-Waver



Grootste uitdaging is bekendheid 
bij leden & workload

THUISBEZORGING

1. Weinig bekend bij leden

2. Veel werk

3. Samenwerken met vrijwilligers niet altijd evident

PAKKETTEN SAMENSTELLEN

1. Zelf selectie maken

2. Workload // tijdrovend

3. Reeds geleend materiaal vermijden

“Wij maken per lener 
een lijstje. Onze 

collega’s verzamelen 
het materiaal.”

Ninove



Een aantal bibliotheken biedt 
bewust geen van beide diensten 
aan

Voor een aantal bibliotheken is het niet haalbaar om één van 

beide diensten uit te werken omdat: 

● Middelen en mensen ontbreken

● De dienst uitbouwen te duur is

● De afstanden te groot zijn

“Als de lezer niet naar 
de bib kan komen, komt 

de bib naar de lezer.”
Merksem



“Ik vind thuislevering goed als het niet afhangt van vrijwilligers, en 
milieuonvriendelijk als het door koeriers moet gebeuren; te weinig 

personeel voor thuislevering.”

Bib Berchem



5. Use case 
Luisterpuntbibliotheek

Online interview

Dienst voor mensen met een leesbeperking

Uitsluitend thuislevering, ook retour via de post

Dienstverlening op maat: zelf aanvraag plaatsen vs. 

onderwerp-lezers (cfr boekenpakketten)



Belangrijkste motivatie is tevreden 
klanten

THUISBEZORGING

1. Tevreden klanten - veel appreciatie - Bib Web Awards

2. Samenwerking met vrijwilligers

3. Vlot georganiseerd - geoliede machine

PAKKETTEN SAMENSTELLEN / ONDERWERP-LEZERS

1. Tevreden klanten



Grootste uitdaging is 
afhankelijkheid van Bpost & 
workload

THUISBEZORGING

1. Veel werk

2. Afhankelijkheid van Bpost - cecogram

PAKKETTEN SAMENSTELLEN / ONDERWERP-LEZERS

1. Zelf selectie maken is tijdrovend

2. Weinig automatisering

3. Weinig feedback - ben ik goed bezig? - demotivatie



● naar analogie met de 

inleverboxen

● te lage betalingsbereidheid

● Cubee, afhaalpunten in 

gemeente (bijv. 

dorpswinkel), enz.

Advies uitleenboxen

Lessons learned Thuislevering

● variabele prijzen per tijdsblok 

van koeriers vergelijken

● herbruikbare enveloppen

● creatieve manieren om beide 

adressen op zending te krijgen 

zodat retour mogelijk is

Praktische tips



● ook Luisterpuntbibliotheek wil deze doelgroep bereiken

● veel meerwaarde in pakketten die niet alleen gedrukte 

materialen bevatten, maar ook de luisterversie van een titel 

(uitspraak en zinstempo leren, ouders die niet kunnen 

voorlezen, luisteren wel mee) 

Samenwerking voor anderstalige Ayda’s

Lessons learned Boekenpakketten



● selectie obv profiel en 

zoveel mogelijk 

inhoudsvelden

● levertermijnen bijhouden

● feedback (ev. verplichten)

Automatisering

Lessons learned Boekenpakketten

● uitvoerend werk vrijwilligers 

om baliemedewerkers te 

ontlasten

● gespecialiseerd team

● aparte collectie exclusief 

voor pakketten

Praktische tips



2 Belangrijkste resultaten



Weinig behoefte aan thuislevering van 
bibliotheekmateriaal

In het algemeen is er geen grote interesse in de dienst op zich want men:

- Beleeft plezier aan een bibliotheekbezoek

- Beslist in de bib zelf over leenmateriaal

- Interpreteert thuislevering in de eerste plaats als een dienst voor minder 

mobiele mensen

- Ervaart online boeken aankopen als vlekkeloos

De betalingsbereidheid is laag: 

- Gemiddeld 2 euro per levering volgens de survey

- Gemiddeld 5 euro per levering volgens de interviews

- “Een bib moet gratis dienstverlening aanbieden”



Nood aan verduidelijking (bestaande) diensten 

bij de doelgroep (Minder mobiele Mia)

Eindgebruiker selecteert zelf alle materialen 

Nood aan dienst die boeken bij eindgebruiker 

komt ophalen 

Persoonlijke dienstverlening centraal stellen 

(meerwaarde bibliotheekmedewerkers als 

koeriers of werken met sociale koeriers)

Dienst voor minder mobiele 
mensen (sterker) uitbouwen

Maar verschillende noden bij verschillende 
doelgroepen bieden opportuniteiten

Gecureerde pakketten aanbieden aan specifieke 

doelgroepen (Jonge moeder Justine, Anderstalige Ayda 

en Leerkracht lager onderwijs Lien)

Specifieke titels die men uitzonderlijk wil uit heel 

Vlaanderen laten leveren → Netwerkdienst 

Aandacht voor sociale en ecologische koeriers

Grote bereidheid om zelf boeken terug naar de bib te 

brengen

Dienst voor specifieke 
(geselecteerde) materialen



Elke respondent maakte al gebruik van een 

leveringsdienst

Het gemiddelde bedrag hiervoor was 3,875 euro 

per bezorging

Slechts 1 respondent heeft nog nooit een 

leveringskost betaald 

75% is bereid voor een minimumbedrag te kopen 

om zo gratis bezorging te hebben

Ervaring bezorgdiensten

Bezoekers zijn gewoon om leveringskost 
te betalen, maar zo weinig mogelijk

Meeste respondenten begrijpen dat dit tegen 

betaling zal zijn

Leveringsprijs > abonnement > per materiaal

Verwachting dat bibliotheekdienst niet duur is

⚠ Uitdaging: De bib wordt gezien als een 

manier om goedkoop aan boeken te geraken 

⚠ Uitdaging: Kost zal mee bepalen of men 

gebruik maakt van de dienst  

Betalingsbereidheid



3 Aanbevelingen



Kies voor 1 of meerdere 
doelgroepen

Focus op minder mobiele mensen 
en langdurig zieken: “personen 
met beperkte mobiliteit”

👉 Werk bestaande 
dienstverlening voor deze 
doelgroepen beter uit 

Focus op pakketten samenstellen 
voor ouders, anderstaligen en 
leerkrachten

👉 USP: tijdsbesparing en 
hulp bij keuze

Werk met sociale/ecologische 
koeriers

Beperk het tot een extra dienst en 
vraag max. 2,5 euro per bestelling 
of werk met een abonnement 
gekoppeld aan je lidmaatschap

Focus op netwerkdienst in functie 
van specifieke materialen

👉 USP: specifiek materiaal 
kunnen lenen dat in de 
collectie van een andere bib 
wel aanwezig is



Use case focus pakketten voor “kinderen” 



Pakketten voor kinderen

Thuisbezorging voor personen met beperkte 
mobiliteit



Pakketten 
voor kinderen

Wil je jouw kind(eren) graag regelmatig boeken laten lezen, maar weet je 
niet goed welke titels te kiezen? Dan kan je hier kant- en klare pakketten 
bestellen op basis van de leeftijd en interesses van je kind(eren). 

Een pakket bestaat uit 5 boeken en heeft de standaard leentermijn. Je krijgt 
een e-mail wanneer je leentermijn bijna is vervallen. De boeken kunnen 
indien gewenst binnen een week bij jou thuis worden geleverd tegen een 
kost van 2,5 euro per pakket. 

>>>



Pakketten voor kinderen

Beschikbare collectie

Magie
5 boeken
5-7 jaar

Planeten
5 boeken
5-7 jaar

Leefwereld peuter
4 boeken, 1 dvd
3-5 jaar

Dieren
5 boeken
1-3 jaar

Reizen
5 boeken
1-3 jaar

EENVOUDIG NEDERLANDS EENVOUDIG NEDERLANDS



Pakket voor kinderen
Thema: Magie 

Leeftijd: 5-7 jaar

5 verschillende titels gekozen door jouw 
bibliotheek

Reserveer je pakket

Zelf afhalen in de bib

Thuislevering



Pakket

Thema: magie
Leeftijd: 5-7 jaar
5 verschillende titels gekozen door jouw bibliotheek
Binnen 1 week bij jou thuis geleverd

Thuislevering kost 2,5 euro per pakket



Magie
5 boeken
5-7 jaar

Laten bezorgen op mijn thuisadres: 

Mevr. Sara Logghe
Bibliotheekstraat 1
9900 Eeklo

Kies je bezorgmoment: 

Morgenochtend
10:00 - 12:00

>  Of kies een ander bezorgadres

Morgenmiddag
14:00 - 16:00

Morgenavond
18:00 - 20:00 Later

1. Bestelling 2. Betaling 3. Bevestiging

Naar betalen



        1. Bestelling 2. Betaling 3.             3.  Bevestiging2. Betaling

Bestelling plaatsen Klik op Bestelling plaatsen om de bestelling definitief te maken



        1. Bestelling 2. Betaling               3.  Bevestiging3. Bevestiging

Pakket

Jouw bestelling is geplaatst! 

Je ontvangt het pakket “Magie” morgenochtend tussen 10u en 12u op dit adres: 

Mevr. Sara Logghe
Bibliotheekstraat 1
9900 Eeklo

Een bevestiging werd verstuurd naar jouw e-mailadres. 
Je kan je bestelling nog tot 00.00u vannacht Wijzigen of Annuleren.  



Welke rol kan Cultuurconnect spelen 
voor bibliotheekmedewerkers?

● Indien gewenst, ondersteuning bij 

communicatie van de dienst bij (deel 

van) de bevolking

● Ondersteuning van de automatisering 

van (delen van) het proces 

● Zelf pakketten selecteren al dan niet 

gelinkt met Leestipper



sara.logghe@cultuurconnect.be

www.cultuurconnect.be

volg ons

https://www.facebook.com/cultuurconnect/
https://twitter.com/cultuurconnect
https://www.linkedin.com/company/cultuurconnect/

