Management summary Titel volgen
‘Geef me een seintje’

Uitgangspunt
Bibliotheekbezoekers kunnen
thuis vanuit de
bibliotheekwebsite een boek
dat ze willen lezen “volgen”
als er geen exemplaren
beschikbaar zijn. Zo kunnen
ze geïnformeerd worden
wanneer het boek terug is
in de bib om te beslissen of
ze het boek dan willen
reserveren.

Je kan dit een beetje
vergelijken met een online
webshop waar je jouw
gegevens achterlaat om
op de hoogte gebracht te
worden als jouw gewenste
artikel opnieuw in de
webshop beschikbaar is.
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Aanpak van het onderzoek

Onderzoeksvragen
1.

2.

Is er een reële nood aan de tool?
○

Vinden de bibliotheekbezoekers de tool?

○

In welke mate wordt de tool gebruikt?

○

Is het doel van de tool duidelijk?

○

Wie gebruikt de tool en waarvoor?

○

Wie gebruikt de tool niet en waarom niet?

Wat zou een meerwaarde zijn voor de tool?

Onderzoeksvragen
3.

Hoe moeten we het implementeren?
○

verwacht de bezoeker de knop bij alles wat
tijdelijk niet beschikbaar is?: bij gereserveerd, bij
in bestelling, bij een andere status, bij uitgeleend

○

wil men enkel in het eigen filiaal een titel volgen?

○

volgt de bezoeker een titel of is het belangrijker
om een specifieke editie, uitgave of vertaling te
volgen?

Onderzoeksvragen
4.

Speelt er een verschil tussen bibliotheken?
○

zou de tool minder worden gebruikt in bibs met
reservering op aanwezige werken?
(veronderstelling dat drempel om te reserveren
daar lager is)

○

zou de tool minder worden gebruikt in bibs met
transport tussen filialen? (veronderstelling dat
reserveren hier een echte concurrent is voor de
functie)

Keuze van bibliotheken
●

Kleine bibliotheken met 1 filiaal
○

Eeklo: reserveren van aanwezige exemplaren is mogelijk

○

Lommel: reserveren van aanwezige exemplaren is niet
mogelijk

●

Grote bibliotheken met meerdere filialen
○

Gent: reserveren van aanwezige exemplaren is niet
mogelijk + geen transport tussen filialen

○

Leuven: reserveren van aanwezige exemplaren is mogelijk
+ transport tussen filialen

Survey voor
bibmedewerkers (inschatten
tevredenheid,
klachten/vragen aan de
balie)

MVP in Eeklo en Lommel:
knop/hyperlink om een
seintje aan te vragen bij
titels met 1 ex., waarbij
het ex. uitgeleend is

Afsluiten metingen in Eeklo
en Lommel

Lanceren survey bij het
seintje

Juni-augustus 2020

Analyse en opmaak rapport

Sept.-dec. 2020
32 interviews in Lommel
(8), Eeklo (8), Leuven (8)
en Gent (8)

Januari 2021

9 personas voor het vernieuwingstraject
bibliotheekdiensten

Leesclubbegeleider
Lea

Jonge moeder
Justine

Gepensioneerde
Gilbert

Minder mobiele Mia

Studente sociologie
Silke

Anderstalige
Anderstalige Ayda
Ayda

Pluspapa Pieter

Leerkracht lager
onderwijs Lien

Single Sien

32 interviews met bezoekers
8 per bib
September-oktober Eeklo en
Lommel fysiek in de bib
November-december Gent en
Leuven online
Verschillende onderdelen:
kennismakingsvragen, think aloud
testing in catalogus van Eeklo of
Lommel, specifieke vragen over de
tool, survey met mock-ups

Persona’s geen prioritair
selectiecriterium, wel getracht een
gelijke verdeling te bekomen:
Pieter (3), Mia (3), Sien (3), Silke
(6), Lien (6), Gilbert (6), Justine
(5), ? (8), Ayda (0), Lea (0)
? = niet passend bij een persona
(bijv. samenwonend zonder
kinderen)
3 nieuwe gebruikersprofielen
gevonden, aangeduid bij citaten
met
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Gebruikscijfers

Lommel

Eeklo

41.961 views

21.068

12.957

1.373 clicks (3,3%)

643 (3,1%)

412 (3,2%)

739

501

733 (99,2%)

490 (98%)

1.240 aanvragen (90,3%)

1.223 niet geannuleerde
aanvragen (98,6%)

Meetperiode 22/7/20 - 8/1/21

Totaal

Lommel

Eeklo

592

356

236

% tov bezoekers van de website
in de meetperiode

2,7%

2,4%

3,1%

% tov actieve leners in de
meetperiode

13,9%

13,5%

14,7%

% tov actieve leners in 2020

7,5%

7,9%

6,9%

Aanvragers

Ter vergelijking: Aantal
reserveerders

596

Meetperiode 22/7/20 - 8/1/21

Wanneer valt men uit
het proces?

●

slechts 6 testers

●

fail 6 (1%)

●

succes 592 (99%)

●

9 annuleerders Eeklo 1.373 clicks

●

6 annuleerders Lommel

41.961 views

1.240 aanvragen

Bron: survey bij het seintje

Duidelijkheid tool

Conclusies uit globale cijfers
Het #clicks uit Google Analytics is een

Belang van communicatie

onbetrouwbaar cijfer

Het is essentieel om de knop/hyperlink te doen opvallen en
hierover te communiceren om de aandacht op de tool te

Geen verschil in gebruik van de tool

vestigen, twijfelaars over de streep te trekken en meer info

In Eeklo (3,1% van de views) en Lommel (3,2%)

te geven

wordt de tool evenveel/even weinig aangeklikt

Doelgericht gebruik

De bib stuurde me hierover een infomail, anders zou ik
denken ‘zo’n raar iets’, maar nu wist ik hoe het werkte
(Olivia

Eeklo)

In 90,3% van de gevallen wordt een klik een
aanvraag, er zijn weinig geannuleerde

Is de tool een succes?

aanvragen en slechts 6 testers => de tool is

13,9% actieve leners in de meetperiode bereikt <-> 7,5%

duidelijk

actieve leners in 2020 - 2,7% bezoekers site

CIJFERS PER MAAND

Meetperiode 22/7/20 - 4/2/21

CIJFERS PER MAAND

Meetperiode 22/7/20 - 4/2/21

Meetperiode 22/7/20 - 4/2/21

Samenstelling aanvragers

Conclusies uit cijfers per maand
Plafond bereikt in Eeklo, klein en traaggroeiend

Lager lenersbereik in Eeklo

maar wel blijvend potentieel in Lommel

2 pieken in Eeklo: oktober (heropening na

Het aantal clicks en aanvragen daalt in Eeklo vanaf

afhaalbib) en januari. In oktober haalt Eeklo nog

november, maar blijft stijgen in Lommel.

hoogste % actieve leners/bezoekers van de
website in de meetperiode, maar in januari neemt

In Lommel beantwoordt de tool meer aan een

Lommel over.

behoefte dan in Eeklo

In beide maanden bereikt Eeklo het minst actieve

In Lommel gebeuren alle aanvragen in januari door

leners in 2020.

veelgebruikers en een aanzienlijk deel nieuwe
klanten. In Eeklo zijn er meer mensen die 1 aanvraag

Welke communicatie-inspanningen deden

doen, daalt het aantal veelgebruikers en zijn er

beide bibs? Is er verklaring voor piek in %

minder nieuwe gebruikers.

bezoekers website in Eeklo in okt, Lommel in jan?

Bij reserveringen is het ook zo dat mensen het niet kennen en eraan
moeten wennen. Als je de communicatie goed aanpakt, denk ik wel dat
het kan werken. (Isabel
Leuven)

Ik heb hem [de hyperlink] wel zien staan, maar omdat het nieuw is, is het niet
doorgedrongen (Soetkin
Lommel)

Je moet het idee zowat gewoon worden, je moet het leren zien als een
alternatief. (Gerda Eeklo)

Leesclubbegeleider
Lea

Nu zit ik nog in mijn hoofd met hoe het nu is en dat werkt ook goed, maar als het seintje
er is, verandert dat wat en ik moet er nog aan wennen. (Elizabeth
Leuven)

Voor wie past
‘Geef me een
seintje’ in deze
waaier aan
alternatieven?
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Gebruikersprofielen en de
context van de bib

3 Gebruikersprofielen

Efﬁciëntie-zoekers

HECHT WAARDE AAN
Efﬁciëntie
Garantie dat boek voor mij klaar ligt

PIJNPUNT
Geduld

LEESHOUDING

VERLOOP BEZOEK BIB

● Ik ben een gepassioneerd
lezer. Ik lees soms 2 boeken
per week. Ik weet heel goed
wat ik wil en hou een
uitgebreide lijst bij van mijn
must reads. Ik ben erop
gebrand de boeken die ik wil
lezen, zo snel mogelijk in mijn
handen te krijgen. Ik ben een
trouwe klant van de bib.

Een bezoek aan de bibliotheek is
voor mij altijd gepland. Ik zal
nooit zomaar de bibliotheek
binnen wandelen. Ik heb altijd
een speciﬁeke titel in mijn hoofd.
Op voorhand bekijk ik mijn lijst
en zoek ik op of de bib een boek
dat ik wil lezen, heeft, of het
aanwezig is en waar het staat. Als
het niet beschikbaar is, reserveer
ik het meteen. Zodra de
reserveringsmail dan in mijn
mailbox zit, is dat voor mij een
signaal om naar de bib te gaan.
Doorgaans duurt mijn bezoek
aan de bib een kwartier. Dat kan
langer zijn als ik wat inspiratie wil
opdoen, maar soms is het ook
een echt binnen-buiten verhaal.
In de bib zoek ik enkel bij hoge
uitzondering nog wel eens op
waar een boek staat.

● Ik lees nauwelijks boeken,
maar als ik iets wil lezen, ga ik
daar in de bib gericht naar op
zoek.
“Tijdens corona was het zalig.
Ik moest gewoon mijn lijstje
doorgeven en mijn pakketje
stond klaar aan de deur.”

Ik heb een uitgebreid bestand van wat ik al gelezen en gezien heb en wat ik
nog wil lezen of zien. Ik lees heel specifieke titels, bijv. Amerikaanse thrillers
van Jeffery Deaver, en ik heb weinig tijd. Ik reserveer alles. Ik haat rondlopen
in de bib want ik vind dan dikwijls toch niet wat ik nodig heb omdat het
verkeerd staat of zo en dan moet ik dat weer gaan vragen. Je neemt je boek
mee, je levert in wat je nog had en na 5 minuten ben je weg. (Erik Eeklo)

Ik heb een map met krantenknipsels over literatuur en
filmrecensies. Dat is mijn voornaamste basis voor het
lezen en kijken. Ik zoek het boek eerst op online. Als het er
is, kom ik en anders reserveer ik. Of ik kijk in de rekken en
kies iets dat ik niet kende, maar dikwijls valt dat tegen. Ik
ben nogal kieskeurig. Ik bereid mijn bezoek heel goed
voor. Ik heb heel vaak een specifieke titel in gedachten.
Soms blader ik eens in de Testaankoop of een tijdschrift
voor wandelen/fietsen of computerbladen, hoewel ik die
ook vaak koop. Ik ben nogal efficiënt, ik weet waar alles
staat, zoals in de supermarkt. [Mijn bezoek duurt] een
kwartier. Ik heb thuis al alles opgezocht. Ik zoek op
voorhand op of de bib de titel heeft of waar hij staat. Ik
blader zelden in de catalogus van de bib, ik zoek gericht.
(Paul Eeklo)

Als ik een boek lees, ga ik er helemaal in op, zoek ik
veel op en wil ik zelfs de plaatsen in het boek zelf
bezoeken. Ik lees mijn boeken snel uit of soms heb ik
zin om nog iets anders te lezen. Ik heb graag
afwisseling. Ik wil als eerste een boek lezen. Ik heb
weinig geduld en ik probeer zelfs voor te kruipen. Ik
heb mijn manier van doen, ik reserveer altijd. Wat ik
kies, wil ik zo snel mogelijk lezen. Ik koop het nog
liever dan te wachten op de beschikbaarheid in de
bib. Ik heb een niet te stuiten drang om iets te lezen.
Dan laat ik alles vallen en begin ik onmiddellijk te
lezen. Wat ik kies, is altijd allemaal even dringend.
(Maria Lommel)

Strategen

HECHT WAARDE AAN
Een gezonde dosis pragmatiek
Opties wikken en wegen

PIJNPUNT
Budget

LEESHOUDING

VERLOOP BEZOEK BIB

Boeken nemen een belangrijke
plaats in in mijn leven. Ik hou een
lijst bij van de titels die me
interessant lijken en ik maak
bewust tijd voor lezen. Desnoods
lees ik enkel een paar pagina’s
voor het slapengaan of sta ik er ‘s
ochtends een uurtje vroeger voor
op. Als ik op dreef ben, ga ik heel
vaak naar de bib, maar er
kunnen evengoed periodes zijn
waarin ik slechts heel sporadisch
de bib bezoek.

Ik hou van de bib als omgeving. Soms
ga ik naar de bib met een speciﬁeke
titel die ik heb opgezocht, in mijn
hoofd, maar even vaak plan ik gewoon
een bezoek in in mijn agenda of
wandel ik op goed geluk binnen en
bekijk ik ter plaatse of er een boek op
mijn lijst beschikbaar is. Ik laat me ook
graag verleiden door het aanbod in de
bib en zoek ter plaatse trefwoorden,
auteurs of gelijkaardige titels op . Mijn
tijd in de bib is daardoor heel variabel.
Soms duurt die niet langer dan een
kwartier, maar hij kan ook makkelijk
oplopen tot een uur. Reserveren doe ik
regelmatig, maar ik wil dit niet altijd
doen. Voor een recent boek waar ik
lang op zou moeten wachten, heb ik
bijv. wel wat geld voor een reservering
over. Ik overweeg graag alle mogelijke
werkwijzen in de bibliotheek en zet
deze bewust, soms zelfs strategisch, in.

“Ik zoek of de titel op aanwezig staat. Dan pas
ga ik naar de bib. Of soms lever ik gewoon iets in
en kijk een beetje rond. Dat is afhankelijk van
mijn agenda. Ik reserveer als ik iets per se wil
lezen of om ervoor te zorgen dat iets dat ik zelf
ontleende, niet kan worden gereserveerd door
iemand anders en ik niet kan verlengen.”

Ik bezoek de bib doelgericht. Ik weet op voorhand wat ik zoek. Ik heb de app in mijn handen om de juiste locatie op te
zoeken, ik zal nooit zomaar binnenstappen. Zeker als ik een bepaald boek wil, moet ik er snel bij zijn en dan zoek ik de
vindplaats op op voorhand. Bijv. na een weekend ga ik snel naar de bib omdat de kans dan groot is dat het er zal zijn.
Eigenlijk zou ik het dan onmiddellijk willen reserveren, maar dat doen ze niet in Gent bij iets beschikbaar, dus moet ik
fysiek naar daar gaan zo snel mogelijk. Het gebeurt wel dat ik op rekken waar boeken uitgestald staan, boeken zie staan
en die meeneem. Mijn bezoek duurt gemakkelijk een uur, omdat ik vooral bij de non-fictie rondkijk. Ik lees graag
geschiedenis en soms blader ik in een boek dat ik ook nog wil lezen. De tijd gaat altijd sneller dan ik dacht. (Bart Gent)

Ik lees betrekkelijk veel in periodes. Ik ben sinds begin dit jaar in
pensioen, ik had me voorgenomen veel te lezen. In het begin lukte
dat niet zo goed, maar tijdens de hittegolf las ik veel en nu lees ik
ook weer veel. Ik ben op dreef. Ik haal eerst mijn reservering op. Ik
ga dan iets specifiek zoeken, maar ik vind het ook heerlijk om rond
te drentelen en me door toevalligheden te laten inspireren. Ik heb
zo al leuke dingen ontdekt. Soms maak ik op voorhand lijstjes van
boeken en die zoek ik op op of ze iets wel hebben, wat is er en wat
is er niet en waar staat het? Soms loop ik gewoon naar het rek
waar het zou moeten staan zonder iets op te zoeken. Ik gebruik iets
vaker de catalogus dan gewoon binnen te lopen. Als ik nog iets
anders moet doen, is het bezoek kort. In andere omstandigheden,
als ik tijd heb of iemand tegenkom die ik ken, of een koffietje ga
drinken, kan dat tijd nemen. (Johan Gent)

Ik reserveer nooit. Ik kijk altijd wanneer het boek moet terug
zijn en dan kijk ik elke dag ‘is hij weer binnen, is hij weer
binnen,...?’ en dan ga ik zo snel mogelijk naar de bib. Dat is
een beetje een sport. Reserveren is zo makkelijk. Het
uitkijken naar een boek is de helft van het plezier. Het is een
deel van de fun om zelf naar het boek te zoeken, dat geeft
dan een extra kick ‘yes, ik heb hem’. De kost zal het ook wel
voor een deel zijn. Toen ik kind was, ging ik naar een
dorpsbibliotheek en daar was alles gratis, de bibliothecaris
legde dingen voor mij apart. Ik lees te weinig. Elke ochtend
heb ik mijn momentje voor het werk. Ik ontbijt een uur en ik
lees daarbij een paar pagina’s. Ver vorder ik dan niet, maar ik
lees heel graag. Meestal zijn mijn doelstellingen groter dan
wat haalbaar is. (Lies Leuven)

Geduld beoefenaars

HECHT WAARDE AAN
Mijn hart volgen
Ontspannen

PIJNPUNT
Mijn ietwat chaotisch leven
structureren

LEESHOUDING

VERLOOP BEZOEK BIB

Ik lees graag, maar sporadisch.
Tijdens vakantieperiodes of in
het weekend lees ik bijv. veel. Ik
ben ook niet zo kieskeurig in wat
ik lees. Ik heb vooral een aantal
lievelingsgenres, auteurs en
reeksen die ik goed vind of ik
lees over onderwerpen die me
op een bepaald moment bezig
houden. Ik moet toegeven dat ik
soms wel een beetje een
emo-lezer ben. Ik krijg graag
leestips en snuister in de
catalogus. De website heeft op
mij echt een google-effect.

Een bibliotheekbezoek is voor mij als een
ervaring die je moet ondergaan. Een
bezoek plannen of voorbereiden doe ik
zelden. Ik vind het zalig om op goed geluk
binnen te wandelen en voor een lange tijd
in de bib te verdwalen. Soms heb ik een
lijstje mee met wat boeken en
vindplaatsen op, maar ik ben daar niet aan
gehecht. Het komt heel vaak voor dat ik
mijn lijstje vergeet en met heel andere
dingen weer huiswaarts trek. Ik start mijn
zoektocht bij auteurs en reeksen die ik al
ken en laat me dan leiden door de iconen
en de info op de achterﬂap. Als een boek
dat ik wilde lezen, niet aanwezig is, ben ik
daar niet rouwig om. Er zijn zoveel boeken
om te lezen en ik heb tijd om te wachten.
Dat hoort er nu eenmaal bij. Reserveren
doe ik vrijwel nooit. Enkel als ik een boek
dringend nodig heb voor mijn werk,
studies of een reis, of als mijn geduld écht
op is, overweeg ik dit.

“Bibs zijn tempels waar vanalles gebeurt. Ik zou
in De Krook kunnen wonen. Ik heb een hele
tour van genres in de bib die ik volg. Als ik de
titels kan onthouden die ik eens wilde lezen,
kijk ik bij de auteur. Ik zou heel de avond
kunnen rondhangen in De Krook. Ik ga op de
grond zitten met een hele stapel naast mij.”

Ik denk dat ik behoorlijk veel lees met periodes. Op vakantie en in het weekend is dit ontspanning, in werkweken lees ik
sommige weken elke avond een paar bladzijden en soms ben ik er ook helemaal niet mee bezig. Ik ben te verleiden
door een kaft, de aanwinsten, de sprinters en de thematafels in de bib. Ik snuister graag. Een deel van de ontspanning is
voor mij al het gebouw op zich. Ik vind het leuk om daar rond te lopen. Ik zou een bib echt missen als dat er niet meer
zou zijn. Er is zodanig veel om te lezen dat het mij niet veel uitmaakt. Ik word graag verrast en ik lees ook zo snel dat ik
niet altijd onthoud wat ik lees, waardoor ik soms een boek opnieuw lees zonder het door te hebben. De lijstjes in Mijn
bibliotheek gebruik ik enkel voor mijn werk, maar die vergeet ik dan. Ik heb Goodreads voor ontspanning. Soms ga ik
gepland naar de bib met mijn lijstje uit Goodreads. Ik open de app dan in de bib en zoek ter plaatse op. Maar meestal
niet. Ik spring gewoon eens binnen en loop random rond. (Katrien Gent)
In vlagen, als de tijd er is, lees ik veel, maar ik maak er zelden heel
bewust tijd voor, bijv. wel op vakantie, maar niet als ik werk. Ik
reserveer niet omdat ik altijd vind wat ik op dat moment zoek. Ik stem
mijn bezoek ook niet af op aanwezigheid in de catalogus. ‘Is het er
niet, is het er niet’, dat is het lot, dat komt op een ander moment wel
naar boven. Op dit gebied heb ik geduld. Alleen als ik echt iets zou
willen, en het is het enige boek op mijn lijst, zou ik reserveren, maar
meestal heb ik veel op mijn lijst staan. Ik bereid dat bibbezoek
onbewust wat voor. Er zijn altijd een paar titels of auteurs die in mijn
hoofd zitten of een bepaald thema. Ik ga vrij gericht naar dat deel van
de bib. Meestal neem ik die boeken mee naar huis, maar als er tips of
materialen in de kijker zijn, blijf ik daarbij plakken. Het maakt niet uit
als ik niet thuis kom met wat er op mijn lijstje stond. Lezen is voor mij
ontspannend en die beleving daarrond moet dat voor mij ook zijn. Ik
ken daar geen stress rond. (Ann Gent)

Ik kom in de bib dingen tegen waar ik zelf niet op zou komen.
Bij de afhaalbib moest ik teveel een selectie maken op
voorhand, maar ze gaven me wel tips over gelijkaardige titels,
als hetgene dat ik wilde uitlenen al uitgeleend was. Ik
reserveer nooit. Ik wacht gewoon tot het boek er eens is. Ik
bereid niets voor. Ik kijk eerst bij romans, dan bij naaiboeken,
tijdschriften en tenslotte cd’s. Ik beslis ter plekke van welke
groep/zanger ik nog eens iets wil horen. Ik volg de route in de
bib zelf, waar ik langs kom bij het wandelen. Ik heb vooral
schrijvers in mijn hoofd waarvan ik nog boeken wil lezen,
maar meestal vergeet ik dat weer. Dan is dat ook zo, dat is
dan voor een andere keer. Ik lees series en dan wil ik de
volgende boeken daarvan meenemen. Ik kijk naar de iconen
op de rug. Heel soms zoek ik eens op of ze iets hebben of
niet en dan probeer ik dat te onthouden. (Soetkin Lommel)

Eigenschappen
gebruikersprofielen

Eigenschappen
gebruikersprofielen

Intentie om ‘Geef me een
seintje’ te gebruiken

Hoe enthousiast ben je over Geef me een seintje?

Zou je Geef me een seintje gebruiken?

In Gent kan je reserveren. Dat geeft meer zekerheid. Je hebt hem, de
persoon moet hem terug binnenbrengen. Het seintje geeft mij geen voorrang.
(Lieve Gent)
Ik heb geef me een seintje nog niet gedaan. Ik moet dan wachten op de mail en als ik
dan toch reserveer kan ik dat beter direct doen, want ondertussen kunnen ook
andere mensen gereserveerd hebben en dan kan ik lang wachten. Als ik van de 1e
keer reserveer heb ik meer kans. Die knop is er niet alleen voor mij. Andere mensen
kunnen die ook gebruiken. Ik heb geen garantie dat het er zal zijn. Als er staat
‘uitgeleend tot de 26e’ moet je mij geen seintje geven, want dan weet ik dat hij tot dan
weg is. Ik moet dan niets bijhouden, want ik krijg een melding dat mijn reservering er
is, de reserveringsmail is mijn reminder. Als het boek lezen heel vrijblijvend zou zijn,
zou ik het seintje doen, maar dat is in mijn geval nauwelijks het geval. Ik ben heel
Leesclubspecifiek. (Erik Eeklo)
begeleider
Lea

Als ik nu eens een aantal boeken zou reserveren en ik heb er al teveel gereserveerd, dan zou ik
al eens durven geef me een seintje doen, zodat de boeken niet allemaal tegelijk toekomen. Dan
kan ik nog kiezen of ik erom kom of niet. Als het boek binnen is en ze geven me een seintje, dan
kan ik nog reserveren en dan kan ik hem 2 weken laten staan op het reservatierek en eerst mijn
ander boek lezen. (Gerda Eeklo)
Ik schat in hoeveel tijd ik nog nodig heb om iets uit te lezen. Heb ik nog tijd, doe ik het seintje. Is het boek
bijna uit en ik wil echt iets lezen, reserveer ik. (Wouter Eeklo)
Ik vind het interessant, want soms moet ik inloggen op de Krook
en dan zie ik hoe lang iets uitgeleend is, maar soms wordt dat
sneller teruggebracht en dan wil ik dat ook weten, anders moet ik
de datum zelf in de gaten houden. Ik zou hopen dat het boek
beschikbaar zal zijn, maar ik zal niet de enige zijn die dit gebruikt,
dus zoveel garantie zal er niet zijn. Dan spreek ik natuurlijk over
populaire boeken. Bij andere boeken zal dit minder het geval zijn.
Bij populaire
Leesclub-boeken zouden veel mensen een seintje kunnen
begeleider
vragen
en dan is de kans minder groot dat het er nog zou zijn, dus
Lea
dan reserveer ik. (Bart Gent)

Vroeger moest ik de einddatum in de
catalogus in de gaten houden, maar je
weet nooit of iemand dat later of sneller
terugbrengt. Nu weet ik het zeker. Wat ik
per se nu wil hebben, reserveer ik. Voor
wat ik graag wil lezen, maar waar ik op
kan wachten, gebruik ik het seintje. (Bea
Lommel)

Als ik in de catalogus zoek, komt er zoiets hebberig in mij op. Het is handig. Dan vergeet ik ook
niet dat ik interesse had in een boek. Dat is zoveel en mijn hoofd is zo klein. Het is een
hulpmiddel om mijn gedachten over de boeken te catalogiseren. Ik heb zoveel springende
gedachten. “Ik moet mijn was nog uithalen en ophangen. Ah ja, ik moet dat nog doen.” Dat is
mijn boodschappenlijstje voor de bib. Ik zou dan meer mijn best doen om mijn kaart leeg te
krijgen omdat ik altijd tot de limiet uitleen en als ik een seintje krijg, wil ik het wel direct uitlenen,
dus moet ik snel een plaats maken op mijn kaart. (Annick Eeklo)
Het is een makkelijke manier om te onthouden wat ik nog wil lezen. Het passeert nog eens wat ik wilde
lezen, het is een makkelijkere manier om te onthouden dan het verlanglijstje. (Soetkin Lommel)
Het komt wat minder dwingend over dan een reservatie. Het is
vrijblijvend, het verplicht mij niet om het te gaan halen. Misschien
heb ik tegen de tijd dat ik het sein krijg al iets anders om te lezen
en is het achterhaald. Bij een reservering zou ik me moreel
verplicht voelen om het op te halen en dan een boek te moeten
lezen terwijl ik eigenlijk al een andere voorkeur naar voor had
geschoven. (Ann Gent)
In deze tijd waarin veel mensen veel aan hun hoofd
hebben, kan het een hulpmiddel zijn om te onthouden en
je leven gestructureerd te krijgen. (Mirte Leuven)

Het geeft meerwaarde aan de bib ervaring. Als ik
een boek wil lezen, kan ik zo weten wanneer het
terug aanwezig is. Als ik een seintje krijg, kan ik mijn
bezoek beter plannen, kan ik zien of ik tijd heb om
naar de bib te gaan. Met mijn screenshots moet ik
zelf in de gaten houden om iets nog eens op te
zoeken, het is een extra herinneringshulpmiddel.
Reserveren is voor iets dat belangrijk en nodig is,
bijv. voor school. Het seintje is iets om naar uit te
kijken. (Olivia Eeklo)

Redenen om ‘Geef me een seintje’ te
gebruiken
Redenen om de tool te gebruiken
●

Efficiëntie-zoekers zijn te verknocht aan

gratis alternatief voor reserveren voor titels die

reserveren, maar Strategen en vooral Geduld

niet dringend zijn, waar je op kan wachten en

beoefenaars zijn enthousiast.

(zeker in grote bibs) die niet populair zijn
(stormloop vermijden)
●

‘opzoeklast’ verminderen: inleverdatum niet
meer regelmatig moeten opzoeken, geen
notitie in agenda/screenshot/… meer moeten
maken

●

‘planlast’ verminderen: geen lijst meer moeten
maken, geen titels meer vergeten, niet meer
nodeloos naar bib komen, bibbezoek plannen

Extra functie van de tool: marketing
Het is wel een goede marketingtruc, je krijgt weer
een mailtje van de bib en je komt weer eens
langs.” (Elise Gent)
Het seintje kan wel een promotie zijn voor het
lezen omdat mensen een reminder krijgen van de
bib in hun mailbox. Dat is hetzelfde als Leestipper.
Het is een communicatiemiddel van de bib en het
brengt je op ideeën. (Paul
Eeklo)

Zijn het seintje en reserveren 2
volwaardige alternatieven in
Eeklo?

van de 3.845 gereserveerde titels
wordt er bij 2% ook een seintje
gevraagd door 24,6% van de
aanvragers van een seintje (40,7%
reserveert niet - 34,7% reserveert
andere titels)
tezelfdertijd/reservering voor seintje
= seintje testen (22)

1.240 aanvragen
reservering aantal dagen of direct
na seintje = FOMO (30)
reservering als seintje nog niet
ontvangen is = niet meer willen
wachten op seintje (29)

1.223 niet geannuleerde
aanvragen

Meetperiode 22/7/20 - 8/1/21

2 mogelijke risico’s voor Geef me een
seintje
Een kwart (24,6%) van de aanvragers van een

Reserveren voor het seintje wegens te lange

seintje reserveert in Eeklo dezelfde titel (81 titels) uit

wachttijd

FOMO, om 2 redenen.

In 5,8% tov het totaal aantal titels waarbij een
seintje werd gevraagd (501), en in 36% tov de

Reserveren na het seintje wegens ‘het niet tijdig

gereserveerde titels (81), wil men niet meer

in de bib raken’

vertrouwen op het seintje

In 6% tov het totaal aantal titels waarbij een seintje

●

wachttijd voor seintje bij titels met 1 ex.: 0

werd gevraagd (501), en in 37% tov de

tot 142 dagen, gemiddeld 56 dagen,

gereserveerde titels (81), gebeurt het reserveren

mediaan 22 dagen

direct of enkele dagen na het seintje.

●

aantal dagen waarna men dezelfde titel met
1 ex. reserveert: 1 tot 93 dagen, gemiddeld
20 dagen, mediaan 13 dagen

Manieren om zekerheid
in te bouwen

1.240 aanvragen
1.223 niet geannuleerde
aanvragen

Het draagvlak is het
grootst in Lommel en in
Leuven groter dan in Gent

1.240 aanvragen
1.223 niet geannuleerde
aanvragen

Inbouwen van zekerheid leidt tot
demotivatie
Niet alleen reserveren is een manier om

Het draagvlak is het grootst in een kleine bib

zekerheid in te bouwen

zonder reserveren op aanwezige werken (Lommel)
In Eeklo neemt gebruik af (zie cijfers). In Leuven is men

De vraag naar zekerheid zodat men zich niet

enthousiaster dan in Gent. Problematiek van grote bib

voor niets naar de bib rept, stelt zich in alle

= groter publiek, langere wachttijden, minder

bibliotheken

bereikbaar. In Gent zorgt het ontbreken van reserveren

In Eeklo, Leuven en Gent wordt het meest naar

op aanwezige werken voor meer stress. “Als je een

reserveren na het seintje (op aanwezige werken)

seintje vraagt, moet je hollen” (Johan

Gent)

gevraagd. In Lommel is het vertrouwen dat de
titel effectief op de rekken zal staan het grootst,

Op lange termijn zorgt deze FOMO voor demotivatie

maar ook hier vraagt men opties tot het inbouwen

en nog selectiever gebruik van de tool.

van garantie.

Het zou me sneller bij het reserveren brengen, denk ik, hoewel ik dat
dan beter van in het begin had gedaan. Als ik niet naar de bib zou
kunnen gaan of als ik het op zo kort mogelijke termijn wil, triggert dat
toch iets en dan zou ik reserveren of vragen om het aan de kant te
houden voor mij, maar dat is reserveren eigenlijk (Veerle
Gent)

Ik zou geen 100% garantie verwachten, maar als
ik na een tijd zou merken dat ik geen 70%
accuraatheid heb (als de titel dus meer dan 30%
van de keren toch niet beschikbaar zou zijn), zou
ik afhaken. (Charlotte
Leuven)
Ik zou het interessant vinden om te weten hoeveel mensen het
seintje nog hebben gevraagd om te kunnen inschatten of het zal
werken en of ik misschien toch eens iets moet reserveren. Dat
kan mensen overhalen om de reservatiefunctie te gebruiken.
Leesclub(Lies
Leuven)
begeleider
Lea

Als het mij een paar keer zou
overkomen dat het er niet meer is,
zou ik denken ‘dat is hier een
populair boek’ en dan zou ik het
misschien reserveren uit FOMO. Ik
kan me indenken dat dat
ontmoedigend zou zijn op den duur
en dat ik de functie minder zou
beginnen gebruiken
(Katrien
Gent)
Voor marketing zal dit
goed zijn. Mensen
zullen hierdoor
worden gestimuleerd
om te reserveren.
(Helena
Eeklo)
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Ontwikkelingsadvies

4.1

Button of
hyperlink?

BUTTON OF HYPERLINK?

Google optimize
●

22/7/20 - 20/10/20:
100% button

●

21/10/20 - 8/1/21:
100% hyperlink

Bron: bovenaan Google Analytics, rechtsonder interviews
Meetperiode 22/7/20-8/1/21

Button of hyperlink?
Opmerkingen over de button tijdens

Opmerkingen over de hyperlink tijdens interviews

interviews

Deze geeft meer info over de tool, maar de zin is te

●

●

Voordelen: opvallend, visueel, kort maar

lang “ik zou in de helft ervan al stoppen met lezen” en

krachtig, intuïtief

het donkerblauw valt niet meer op tussen de andere

Nadelen: het zwart is agressief, ‘in your

blauwe hyperlinks op de site

face’ en lelijk (5 van de 32 interviewees),
‘Bij seintje kunnen mensen nog aan iets
anders denken’

Aanbeveling
●

button

●

in een onderscheidende kleur (niet per se zwart)

●

ev. een mouse-over om meer info te geven

4.2
Statussen

Mening van 32 geïnterviewden
over statussen

Gereserveerd

Tijdelijk niet
beschikbaar

Besteld

Afwezigheid tool valt op bij
status (think aloud)

8 (24 niet)

3 (29 niet)

/

Willen tool gebruiken bij status
(think aloud)

6 (26 niet)

2 (30 niet)

/

De status staat toe om een
tijdsinschatting te maken
(think aloud)

19 (13 niet)

0 (32 niet)

/

Willen tool gebruiken bij status
(mock-up)

28 (4 niet)

26 (6 niet)

28 (4 niet)

Redenen om de tool te willen
gebruiken bij een status

Gereserveerd

Tijdelijk niet beschikbaar

Besteld

“Je moet de functie beschikbaar stellen op een zo eenvoudig en duidelijk mogelijke manier, zonder
onderscheid tussen statussen dat een lener niet begrijpt.” (Paul
Eeklo)
“Het onderscheid tussen al die statussen en uitgeleend is voor mij een techniciteit. Het is er niet en ik wil
weten wanneer het er wel weer is.” (Charlotte
Leuven)
“Ik wil de optie hebben. Wie de knop niet wil gebruiken, doet dat dan niet.” (Olivia

Eeklo)

“Als je dadelijk een nieuwe uitgave in je
handen wil hebben en je wil het boek niet
kopen, is dit handig.” (Sanne
Leuven)

Statussen
Tijdsinschatting maken is essentieel, maar

Bij Besteld wil men weten wanneer de titel is

niet altijd evident

binnengekomen. 28 mensen willen de tool hiervoor

Voor iedereen onmogelijk bij status Tijdelijk niet

gebruiken.

beschikbaar. 26 mensen willen de tool hiervoor
kunnen gebruiken.

Voor 13 mensen moeilijk bij Gereserveerd: ze

Aanbeveling
●

activeer de tool bij alle statussen

●

bovenaan het scherm als actieknop én onderaan

willen weten tot wanneer de titel gereserveerd is,

het scherm bij de status

hoeveel mensen reserveerden, wat hun plaats is

●

bij de status = tijdsinschatting kunnen maken

in de wachtrij. 28 mensen willen de tool hierbij

●

bovenaan = niet iedereen scrollt naar beneden

gebruiken.

4.3
Wat is een
meerwaarde?

Spontaan geuite
verwachtingen tijdens
de interviews

Verwachtingen uit de survey
tijdens de interviews:
ontvangst seintje

Verwachtingen uit de survey
tijdens de interviews:
aanvraag seintje

Wat is een meerwaarde?
MUST HAVES

3. Communicatie

1. Keuze voor een filiaal bij grote bibs

bevestigingsmail, termijn is verlopen (na 6 maanden) wil je

Survey tijdens interview: 9/16 voorstanders

heractiveren?, alweer uitgeleend wil je heractiveren?

Mock-up tijdens interview: 15/16
voorstanders

SHOULD HAVE

Maar wel op een elegante manier via pop-up

seintje aanvragen vanuit lijst in Mijn Bibliotheek

of een tussenscherm waarin je de keuze 1
keer maakt i.p.v. bij elk ex. apart (website is

WOULD LIKE TO HAVE

te traag)

keuze voor sms of e-mail

2. Opvolging in Mijn Bibliotheek

GEEN FACTOR OM REKENING MEE TE HOUDEN

overzicht, seintjes kunnen annuleren

Specifieke editie, uitgave of vertaling
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De mening van de bib

Reacties op de tool
aan de balie

“Zelf heb ik het gepromoot bij onze leden. Er staat tenslotte veel op
een pagina en de meesten lezen er overheen. Toen ik het aangaf
en uitlegde, vonden ze het wel leuk.” (Bahar, Lommel)

1.240 aanvragen
1.223 niet geannuleerde
aanvragen

Wat leners appreciëren
aan de tool

1.240 aanvragen
1.223 niet geannuleerde
aanvragen

Nadelen van de tool

1.240 aanvragen
1.223 niet geannuleerde
aanvragen

Suggesties ter verbetering

1.240 aanvragen
1.223 niet geannuleerde
aanvragen

Is er een draagvlak?

Bij een
klein deel
van de
bezoekers

Het lijkt me zelf wel handig om verwittigd te worden wanneer een boek dat je graag wil lezen terug aanwezig
is. Zo moet je dit niet steeds zelf gaan checken.
Omdat er maar enkele mensen hier gebruik van gemaakt hebben
Lezers focussen op één bepaalde titel, meestal de nieuwe boeken.
De reacties zijn positief: reserveren is bij ons betalend (0,50 euro) en je krijgt de reservatie soms ook op een
moment dat het je niet uitkomt. Bij 'geef me een seintje' negeer je de mail als het moment niet past, en klik je
knop later nog eens opnieuw aan.

Bij een
groot deel
van de
bezoekers

Indien men een uitgeleend boek wil ontlenen, hoeft er niet telkens in de catalogus gekeken te worden wanneer
het boek binnen is.

1.223 niet geannuleerde
aanvragen

Uit de positieve reacties van klanten.

De bezoekers die het één keer succesvol gebruikt hebben, zijn enthousiast. Soms zijn ze een beetje buiten
adem van het rennen naar de bibliotheek: je ziet zo welke binnenkomende bezoeker net een seintje kreeg.

Bevestiging van het gebruikersonderzoek
Er wordt weinig, maar overwegend positief

Af en toe werd gevraagd naar inbouwen van

over de tool gepraat met het personeel. Toch

zekerheid (aantal aanvragers zien, klaarleggen)

is het moeilijk te zeggen of de tool een groot
succes zou zijn. Communicatie is nodig.

Redenen om de tool te gebruiken

Ontwikkelingsadvies
●

hou de tool duidelijk en eenvoudig (zonder login)

●

wat meer info geven bij button/hyperlink om

●

‘opzoeklast’ verminderen

●

‘planlast’ verminderen: je weet wanneer je

●

tool bij alle statussen kunnen gebruiken

je naar de bib moet haasten

●

should like to have: opvolgen en annuleren via

●

verwarring met reserveren te voorkomen

gratis alternatief voor reserveren

Mijn bibliotheek

<-> klachten over alweer niet beschikbaar zijn

●

would like to have: seintje via sms

van de titel, voor niets naar de bib gerend zijn

●

NIEUW: tool bij alle titels kunnen gebruiken
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Conclusies

Zowel uit de metingen als uit de interviews blijkt
dat...
… de tool in het algemeen duidelijk is en doelgericht is gebruikt door
Strategen en vooral Geduld beoefenaars, maar geen groot bereik
heeft:
-

slechts 3,3% van de views wordt een click

-

2,7% van de bezoekers op de site bereikt

-

7,5% van de actieve leners in 2020 bereikt (<-> wel 13,9% van de
actieve leners in de meetperiode)

-

aantal reserveringen ligt in Eeklo 3 keer en aantal reserveerders 2,5
keer hoger + reserveren wordt als service hoger ingeschat

… communicatie over de tool nodig is om ingeburgerd te raken

Zowel uit de metingen als uit de interviews blijkt
dat...
… de tool nuttig is om 4 redenen: ‘opzoeklast’ verminderen, ‘planlast’
verminderen, gratis alternatief voor reserveren, marketing

De kans op slagen is het grootst in kleine bibs zonder reserveren op
aanwezige werken (cfr Lommel) < FOMO, zekerheid inbouwen:
-

als men in een kleine bib kan reserveren op aanwezige werken (cfr.
Eeklo) zal men dat doen om zich niet voor niets naar de bib te
haasten (zelfs in Lommel is dit nodeloos haasten een pijnpunt!)

-

in grote bibs is de tool bij afwezigheid van reserveren op aanwezige
werken (cfr. Gent) een bron van stress; als dit er wel is (cfr. Leuven)
is de tool een leuk extraatje, maar zeer selectief gebruikt

Aanbevelingen
Gebruik een button in een
onderscheidende kleur die én als
actieknop bovenaan het scherm met
detailinfo staat én onderaan dit
scherm bij de status en de plaatsing
Voorzie de button ev. van een
mouse-over met extra info
Voorzie de tool bij voorkeur bij elk niet
beschikbaar exemplaar, ongeacht de
status en het #exemplaren
Rekening houden met speciale
edities, uitgaves of vertalingen is niet
nodig

Laat gebruikers van bibs met
filialen een keuze maken voor een
filiaal
De geldigheidsduur van het seintje
is bij voorkeur 6 maanden
Focus op de marketingfunctie van
de tool
👉 USP: bouw meerdere
berichten over het seintje in
in het proces (zie
voorgestelde flow)
👉USP: integreer het seintje
in Mijn Bibliotheek (overzicht,
annuleren)

Voorgestelde flow

Er is een beperkte Problem Solution Fit
4 noden waaraan de tool tegemoet komt:
●

o.a. alternatief voor reserveren

Het verhogen van de neiging om te reserveren (FOMO), ondermijnt
deze functie: men reserveert om niet nodeloos te hollen => andere mensen
zullen nodeloos hollen => frustratie/demotivatie => minder gebruik

Mogelijke oplossing
button niet tonen bij uitgeleend en gereserveerd, wel bij andere statussen
met moeilijke tijdsinschatting (Tijdelijk niet beschikbaar, Besteld) (enkel bij
status onderaan, niet bovenaan)

Nieuwe zoektocht naar Problem Solution Fit?
Je kan inspelen op de 3 resterende noden die de tool blootlegde:
-

‘opzoeklast’ verminderen

-

‘planlast’ verminderen

-

marketing, “de bib laat van zich horen”

bijv. vrijblijvend aangeven van titels die je interessant vindt en regelmatig
update krijgen over de beschikbaarheid hiervan (hartje op de website?)
(geïntegreerd in Leestipper?)
bijv. regelmatig update geven via e-mail over beschikbaarheidsinfo in lijsten
Mijn Bibliotheek
bijv. beschikbaarheidsinfo in Leestipper

katie.pieters@cultuurconnect.be

www.cultuurconnect.be
volg ons

