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Eén van de doelen van de pilot was om dit adviesrapport op te 
leveren, om andere bibliotheken te inspireren en een razendsnelle 
start te geven met hun data transformatie of datagedreven project. 
In dit adviesrapport laten we zien waar de bibliotheekwereld op dit 
moment staat en wat voor mogelijkheden er allemaal zijn op het 
gebied van data. Tot slot schetsen we een concreet stappenplan dat 
je kunt volgen als je zelf ook meer datagedreven wilt gaan werken.

Je krijgt in dit rapport antwoord op vragen als:
• Wat voor bezoekersdata kan er allemaal verzameld worden in de 

bibliotheek?
• Wat kun je met die data?
• Wat kunnen we voor onze bezoekers doen aan de hand van de 

data?
• Welke systemen zijn er om deze data te verzamelen?

Daarnaast geeft de rapportage overzichtelijk weer wat bibliotheken 
kunnen doen om meer datagedreven te gaan werken. Hiervoor 
worden vragen beantwoord als:
• Wat zijn de eerste stappen die je als bibliotheek moet zetten?
• Welk systeem past bij welk doel? 
• Welke tips zijn er als je datagedreven gaat werken.
• Hoe ziet een stappenplan eruit, dat je als bibliotheek kunt 

doorlopen om (meer) datagedreven te gaan werken. 

Bibliotheken beschikken over veel data. Cubiss wil bibliotheken 
inspireren om meer uit hun data te halen. Daarom organiseerde 
Cubiss op 3 september 2020 een inspiratiesessie, speciaal voor 
Brabantse bibliotheken, want het analyseren van data helpt 
bibliotheken om nog beter aan te sluiten bij de behoefte van hun 
bibliotheekgebruikers.

Deelnemende bibliotheken aan de inspiratiesessie waren: 
Bibliotheek Midden-Brabant, Bibliotheek de Kempen, De Nieuwe 
Veste, NOBB (Noord Oost Brabantse Bibliotheken), BiblioPlus, 
Bibliotheek Dommeldal en Bibliotheek West-Brabant.

Cubiss ging met deze 7 Brabantse bibliotheken en Tau Omega, een 
start-up op het gebied van data science, aan de slag met het thema.

Het doel van de inspiratiesessie was om te komen tot twee 
pilots1 waarmee de deelnemende bibliotheken direct aan de slag 
zouden gaan. We richten ons in dit rapport op de pilot ‘Data van 
bibliotheekbezoekers’.

Bibliotheken hebben weinig tot geen data van bezoekers (niet-
leden), terwijl dit een steeds belangrijkere groep wordt voor de 
bibliotheek. Daarom is gekozen voor een pilot die focust op de data 
van bibliotheekbezoekers. Centraal hierin stond het onderzoeken 
hiervan; wat is er al aanwezig in de bibliotheeksector aan 
bezoekersdata? Welke mogelijkheden zijn er? Wat heeft prioriteit? 
Bibliotheek West-Brabant, Theek5, NOBB en BiblioPlus gingen 
hiermee aan de slag, samen met Tau Omega en Cubiss. 

Inleiding

1In de tweede pilot is een datagedreven oplossing onderzocht voor boekenadvies buiten je bubbel. De 
uitwerking hiervan, in de vorm van de Verras-me-knop, is terug te zien op de website van Cubiss: 
https://www.cubiss.nl/datascience



1. Over Data  
Wat is data?
Data is een term die je steeds vaker voorbij ziet komen. Iedereen 
maakt er gebruik van en overal wordt het verzameld, maar wat is 
data eigenlijk? Data is informatie die wordt opgeslagen en komt voor 
in alle vormen en maten. Denk bijvoorbeeld aan cijfers in een excel 
sheet, foto’s op je computer of signalen van sensoren. 

Waarom data?
Waarom vindt iedereen data zo belangrijk? Omdat je veel informatie 
uit data kunt halen. Door data te analyseren kun je bijvoorbeeld 
zien waar de knelpunten zitten binnen je bedrijf, waar je processen 
kunt versnellen, waar automatisering interessant zou zijn of waar je 
nieuwe processen zou kunnen opzetten. Je kunt visualisaties maken 
die je meer inzicht geven over grote verzamelingen van cijfers. Als je 
een stapje verder gaat, kun je data ook gebruiken om voorspellingen 
te maken voor de toekomst. We gebruiken data vooral ook om 
gerichter te communiceren richting klanten of bezoekers en het 
aanbod af te stemmen op hun behoeften. Om dit te kunnen doen, is 
het cruciaal om inzicht te hebben in je data. In hoofdstuk 2 gaan we 
daarom dieper in op data marketing.

Het mooie is dat dit voor elke sector mogelijk is! Bekijk ter inspiratie 
de data-poster, waarop naast definities van data ook voorbeelden 
van toepassingen van data te vinden zijn, speciaal voor de 
bibliotheeksector. 
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Hoe kun je beginnen met data?
Als je hebt besloten om de stap te nemen, is natuurlijk nog de 
vraag hoe je er werkelijk mee moet werken. Voor veel mensen zijn 
er nog veel onduidelijkheden, zoals welke data heb ik nodig? Hoe 
moet ik deze verzamelen? De eerste vraag zou kunnen zijn: ‘Welke 
toegevoegde waarde wil ik creëren voor mijn bezoekers of leden?’. 
Dit is altijd het startpunt, want ook met data-analyse is het van 
belang dat je kijkt vanuit het doel en niet vanuit de techniek. 

Deze toegevoegde waarde kan bijvoorbeeld zijn: ‘Een passende 
abonnementsvorm kunnen aanbieden’ of ‘programmering 
aanbevelen op basis van interesse’. Als je het doel duidelijk voor 
ogen hebt, kun je nadenken over welke data hiervoor nodig is. Zo heb 
je voor het tweede doel bijvoorbeeld data nodig over de interesses 
van je bezoekers. Die data kun je verzamelen door het analyseren 
van de uitleengeschiedenis of bezoeken aan eerdere activiteiten. 

https://www.cubiss.nl/datascience
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op orde moet hebben. Als bibliotheek heb je hier niet altijd 100% 
controle over en ben je soms ook afhankelijk van andere partijen, 
zoals de KB (voor e-books). Jij bent de afnemer en je bent daarbij 
afhankelijk van de aanbieder.

Een groot deel van de digitale strategie van bibliotheken is voor alle 
bibliotheken gelijk. Daarom is samenwerken op dit vlak een kans. 
Je hebt meer schaalvoordeel en hoeft niet allemaal hetzelfde uit 
te werken. De unieke lokale component kun je altijd nog zelf als 
bibliotheek toevoegen.

Voorbeelden van een lokale digitale strategie
Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft in hun digitale strategie goed 
bepaald wat zij willen. Daarbij hebben ze aangegeven wat er al goed 
loopt en waarop ingezet moet worden. Ze hebben dit aangepakt met 
een klant CRM (customer relationship management)-strategie. In 
onderstaande presentatie is goed te zien welke stappen zij hebben 
gezet.  

Bibliotheek Aanzet is samen met de organisatie Hoppinger aan de 
slag gegaan om een digitale strategie te ontwikkelen met als doel/
droom ‘alle Nederlanders starten een succesvolle persoonlijke 
ontwikkeling bij de bibliotheek’. Ze hebben een virtuele vestiging 
gebouwd en beschrijven het proces in deze casus: 

We zetten data vooral in om de klant optimaal te kunnen bedienen. 
Daarvoor hebben we inzicht nodig in data en moeten we data beter 
gaan beheren. Op die manier kun je klantgroepen gericht gaan 
benaderen en kun je die klantgroepen koppelen aan specifieke 
(marketing)acties. Om te kunnen bepalen wat je doel is, moet je je 
strategie op orde hebben. 

Lokale digitale strategie
Het opstellen van je lokale digitale strategie kan je hierbij helpen. 
Het idee bij een lokale digitale strategie is dat je nadenkt over 
hoe je lokaal online vindbaar wordt. Dit is vooral belangrijk voor 
bedrijven die een locatie hebben waarbij je veel lokale klanten/
bezoekers krijgt, denk hierbij aan restaurants, winkels en natuurlijk 
de bibliotheek. Aan de hand van (online) marketing probeer je zoveel 
mogelijk bezoekers te krijgen.

Dit kan gericht zijn op meerdere doelstellingen: vindbaarheid online, 
verkoop online, informatie online, toeleiden naar de bibliotheek. Je 
bedient meerdere facetten.

Je bepaalt met je digitale strategie waar je je focus op legt. Wat 
heb je ter beschikking, welke platformen kun je daarbij gebruiken? 
Heb je bijvoorbeeld een goede website nodig of gebruik je social 
media als platform? Of Facebook als evenementen kalender of als 
verkooppunt? 

Een randvoorwaarde om goed aan de slag te kunnen gaan met een 
lokale digitale strategie is dat je de digitale infrastructuur goed 

2. Welk doel heb je met data?

globe

globe
Wil je extra informatie of meer 
lezen hierover, klik op het handje.

https://www.hoppinger.com/nl/werk/de-bibliotheek-aanzet
https://crm.probiblio.nl/downloads/CRM-plan-BibliotheekZKL.pdf


360 graden klantbeeld/integraal klantbeeld
Wat is een integraal klantbeeld?
Een term die nog vaak naar boven komt, is het 360 graden 
klantbeeld, of ook wel een integraal klantbeeld genoemd. Deze term 
is voor de bibliotheekwereld nog relatief nieuw, dit komt omdat het 
vaak hand in hand gaat met een goed opgezet CRM systeem. 
Voor de bibliotheeksector betekent dit dat je data uit de 
verschillende systemen bij elkaar brengt. Hierbij gaat het dus 
om data uit de leensystemen, de ticketingsytemen, eventuele 
leerprogramma’s en andere bronnen die belangrijk zijn om een goed 
beeld te krijgen van het gedrag van je leden of bezoekers. 
Uiteindelijk kan deze verzameling van data je helpen om een zo rijk 
mogelijk klantbeeld te krijgen. Aan de hand van dit klantbeeld kun 
je mogelijk iets zeggen over het gedrag, de voorkeuren, interesses of 
behoeften van je leden en bezoekers. 

De Nieuwe Veste uit Breda heeft een nieuwe visie op haar rol en 
wil groeien naar een netwerkorganisatie die cultuuraanbieders, 
partners en inwoners met elkaar verbindt. Samen met de organisatie 
Netvlies hebben zij in kaart gebracht hoe zij deze visie ook digitaal 
kunnen realiseren. Dat heeft geleid tot een toekomstbestendige en 
onderbouwde strategie, een vernieuwde propositie, een concrete 
roadmap en een IT advies. Hiermee kan de Nieuwe Veste de stap 
zetten naar een digitaal platform. In dit artikel staat het proces 
beschreven: 

De gezamenlijke Utrechtse Bibliotheken werken vanuit een 
gezamenlijke CRM strategie, waarbij propositie-ontwikkeling en 
datagedreven werken hand in hand gaan. In de lokale digitale 
strategie van de Utrechtse Bibliotheken staat registratie van (met 
name anonieme) bezoekers centraal, om zo relevante communicatie 
via verschillende digitale kanalen mogelijk te maken. Hoe dit proces 
is vormgegeven, deed Stefan de Bruin, senior adviseur innovatie 
van BiSC, uit de doeken tijdens een online sessie van Cubiss over 
alternatieve lidmaatschapsvormen (link naar video in padlet:) 

globe

globe
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https://www.netvlies.nl/tips-updates/digital-business-concepts/cases/een-passend-digitaal-platform-voor-netwerkorganisatie-nieuwe-veste/
https://padlet.com/Cubissalgemeen/nieuweabonnementsvormen


vastgesteld is je het integraal klantbeeld voor gaat gebruiken. Als je 
als bibliotheek niet goed van tevoren weet hoe je dit klantbeeld gaat 
gebruiken dan kan het zomaar zijn dat je het helemaal niet gaat 
gebruiken. 

Een tweede uitdaging is alle beschikbare en benodigde data op één 
plek krijgen. Voor vele lokale databronnen moet dit goed lukken 
zoals de uitleendata en de programmering. Maar denk ook aan 
de systemen van de online bibliotheek (KB) die bijdragen aan het 

volledige integrale klantbeeld. 

Stefan de Bruin van BiSC benadrukt het belang van een 360 
graden klantbeeld: “Eén van de grote belemmeringen die 
bibliotheken nu ondervinden bij het slimmer werken 
met data, is dat de data waarover ze beschikken 
over het algemeen in verschillende bronsystemen 
zit (van bibliotheeksystemen tot excel sheets) die 
niet met elkaar gekoppeld zijn. Daardoor is het 

zowel op individueel klantniveau als op geaggregeerd 
doelgroepniveau onmogelijk om integrale conclusies te 

trekken en op basis daarvan de klantinteractie relevanter 
te maken. Relevantie van klantinteractie en product-/

dienstenontwikkeling die beter aansluit bij de klantbehoeften, 
zijn volgens mij twee belangrijke doelen die dichterbij komen als 
bibliotheken meer datagedreven gaan werken.”

In de eindrapportage WSBO van Kwink komen deze uitdagingen ook 
naar voren: 

Wanneer je een digitale strategie gaat opzetten of aan de slag gaat 
met een integraal klantbeeld, wees je dan bewust van deze valkuilen. 
Bespreek deze binnen je bibliotheek en probeer ze daarmee ook te 
voorkomen.

Waarom is het belangrijk?
Een integraal klantbeeld zorgt ervoor dat je een goed beeld hebt van 
de vraag, waar interesses liggen en wat voor kansen er zijn. Dit helpt 
enorm voor het sturen van je bibliotheek in nieuwe richtingen en om 
je aan te passen aan wat mensen willen. 

Het is belangrijk dat je al je data van verschillende bronnen 
verzamelt op één plek, waardoor je vanuit diverse invalshoeken 
het gedrag van je leden en bezoekers kunt bekijken. Uiteindelijk 
heb je de kennis van de bibliotheekmedewerkers nodig en data 
van de verschillende bronnen om een integrale conclusie te 
trekken over wat er nodig is in de bibliotheek. Hiermee is 
de conclusie gebouwd op ervaring en feiten. Daarnaast 
geeft dit klantbeeld ook inzicht in de verschillende 
doelgroepen. Hiermee kun je bijvoorbeeld een 
persoonlijke marketingstrategie maken voor specifieke 
doelgroepen.

Er is nog een laatste reden waarom het belangrijk is een 
360 graden klantbeeld op te zetten. Uiteindelijk zullen 
bibliotheken meer datagedreven gaan werken in de toekomst. 
Dus het is van groot belang om dan ook je datamanagement 
goed op orde te hebben en al je data bij elkaar te hebben. Als je 
eenmaal alles op orde hebt, dan zie je ook wat je nog mist. Dit geeft 
je weer kansen om in contact te komen met je leden en bezoekers 
en wat voor elkaar te betekenen. Je kan iets teruggeven aan je leden 
of bezoekers in ruil voor persoonlijke informatie. Dit kan leiden tot 
meer interactie en meer binding.  

Wat kan er misgaan?
Uiteindelijk is het niet eenvoudig om een integraal klantbeeld 
te krijgen. Er moet data verzameld worden vanuit verschillende 
bronnen en dit moet overzichtelijk op één plek worden neergezet. 
Een van de eerste valkuilen is dat er van tevoren niet goed 

globe
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/11/bijlage-2-kwink-eindrapport-evaluatie-wsob
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Wie zijn jouw bezoekers?
In deze pilot hebben we antwoord gezocht op de vraag: ’Wie zijn onze bezoekers?’. Er zijn vele redenen of doelen waarvoor je naar de bibliotheek 
kunt gaan. Voordat je het over data kunt hebben, moet dit eerst in kaart worden gebracht. 
We hebben de verschillende activiteiten in de bibliotheek in een schema gezet:

3. Welke data hebben we al?

Interne
programmering

Inloop
spreekuren

Programmering
met partners

Leren voor
rĳbewĳs

Leren
voor taal

Studeren of
werken

Lees
assortiment

Printen en
internetten

Toilet 
gebruiken

Oefen
programma’sWifi

Informeel 
samenkomen

Werken&
leren

Boeken lenen,
terugbrengen,
verlengen etc.

Programmering
Gebruik maken
van bibliotheek

faciliteiten

Leden&
bezoekers

Bezoekers Leden



• Gebruik maken van bibliotheek faciliteiten 
Uiteindelijk blijft er een hele grote categorie van bibliotheek 
faciliteiten over. De bibliotheek wordt niet voor niets de 
huiskamer van de stad genoemd. Je kan er mensen ontmoeten 
en samen komen voor een kopje koffie, gebruik maken van de 
computers of wifi, of rustig een boekje komen lezen van het vaak 
brede leesassortiment.  
 
Dit is de meest lastige groep om inzicht in te krijgen. Toch wil je 
ook deze groep bereiken. We gaan er later op in hoe je deze groep 
kunt bereiken.

 

Voor deze pilot lag de focus alleen op bezoekers, daarom is het 
leden gedeelte niet uitgewerkt. Hier een korte toelichting op de 
verschillende subblokken:

• Programmering  
Bij programmering denk je al snel aan de events die de 
bibliotheek zelf organiseert, maar voor deze pilot hebben wij 
het breder ingezet. Hieronder vallen ook de programmering 
met partners (zoals scholen) of inloopspreekuren. Dit zijn 
allemaal activiteiten die door de bibliotheek worden ingezet of 
gefaciliteerd met een specifiek doel. 

• Werken & Leren  
De bibliotheek is natuurlijk ook een plek om te leren en werken 
en velen maken hier gebruik van. Dit kan op verschillende 
manieren. Je kunt simpelweg ergens gaan zitten en voor jezelf 
gaan werken, maar je kunt ook gebruik maken van de online 
programma’s van de bibliotheek, zoals oefenen met (digi)taal 
of oefenen voor je theorie examen. Deze groep bezoekers komt 
op semi willekeurige momenten naar de bibliotheek, maar wel 
vaak met een specifiek doel. De data verzameling van deze groep 
ligt wat lastiger. Sommige bibliotheken maken gebruiken van 
werkruimtes die gereserveerd moeten worden, maar vele hebben 
gewoon vrije werkruimtes waar je kunt gaan zitten en gaan 
wanneer je wilt. 
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• Advies op programmering & aanbodontwikkeling 
Op basis van verschillende data kun je advies geven over welke 
programmering interessant is voor de bezoeker. Dit kan zijn 
op basis van uitleendata, eerder bezochte programma’s en van 
welke faciliteiten iemand gebruik maakt. Hierbij gaat het vooral 
om mensen koppelen aan specifieke thema’s.

• Meten van bereik en waardering 
Het is voor bibliotheken belangrijk om aan belangrijke 
stakeholders, zoals de gemeente, te verantwoorden hoe de 
bibliotheek gebruikt wordt. Op het moment gebeurt dit veel met 
uitleencijfers en aantal abonnees. Het zou meer representatief 
zijn als je hier ook het gebruik van faciliteiten en de tevredenheid 
van bezoekers aan toevoegt.

• Koppelen van mensen 
Er komen veel mensen naar de bibliotheek om te leren en 
werken. Deze maken ook vaak gebruik van faciliteiten, zoals 
werkplekken of programma’s als ‘leren voor taal’. Als je dit 
allemaal goed bijhoudt, zou je deze mensen aan elkaar kunnen 
koppelen om elkaar te helpen met leren of werken (als ze dat zelf 
ook willen natuurlijk). 

Wat kun je met dit inzicht doen?
Uiteindelijk is het belangrijk om naar de toekomst te kijken. 
Waarvoor gaan we al die data van onze bezoekers verzamelen? Als je 
niet duidelijk hebt wat het doel is, kun je ook niet gericht werken. 
De bibliotheken die aan deze pilot hebben deelgenomen, hebben 
hun wensen aangegeven als het gaat om toepassen van data:

• Nieuwe abonnementvormen 
We kunnen de data gebruiken voor het vinden van nieuwe 
abonnementvormen die aansluiten op de behoeften en wensen 
van leden. Denk hierbij aan de verschillende abonnements-
vormen die een telefoonaanbieder heeft om iets te geven 
wat precies bij jou past. Verschillende bibliotheken zijn hier 
momenteel mee bezig, zoals het cluster van de Brainport 
bibliotheken, Bibliotheek AanZet en Theek5.

• Optimaliseren van openingstijden voor verschillende 
doelgroepen 
Op dit moment wordt al door de meeste bibliotheken gemeten 
wanneer en hoeveel mensen binnenkomen. Hiermee zou je 
kunnen bepalen wat de bezetting moet zijn van de bibliotheek op 
basis van de verschillende pieken die je hierin ziet.  
Wat nog niet wordt gedaan, is kijken hoeveel mensen voor een 
specifiek doel naar de bibliotheek komen. Als je dit zou meten, 
kun je bijvoorbeeld het juiste personeel inzetten voor de juiste 
bezoekers. Of een goede afweging maken tussen self-service en 
full-service uren.
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• Optimale klantbeleving faciliteren 
Digitale ontwikkeling heeft gezorgd voor verschuiving in de 
interactie met klanten; klanten verwachten eigenlijk al anytime 
& anywhere toegang te hebben tot relevante informatie 
gebaseerd op persoonlijke data. Via verschillende touchpoints 
kun je relevante informatie of content bieden, waardoor de 
klant de interactie ervaart als persoonlijk. Je kunt door data ook 
efficiëntere marketing & communicatie inzetten.

• Acties op basis van klantinzicht (bezoekers en klanten) 
Op basis van data beslissingen kunnen nemen wat in de 
interactie met klanten nodig of gewenst is; bijvoorbeeld een 
bezoeker (die geen lid is) die veel op onze website komt een 
aanbod voor een (basis) abonnement doen. Een klant/bezoeker 
die al x maanden geen interactie heeft gehad (online of offline) 
een activeringsmail kunnen sturen zodat het geen slapend lid 
wordt. Proberen vooraf leden te identificeren die gaan afhaken en 
ze weer proberen te activeren. Is het bijvoorbeeld te achterhalen 
dat leden die afhaken, daarvoor al een x aantal maanden niet 
leenden, de website niet bezochten en geen nieuwsbrieven 
openden? Dan kun je daar misschien van tevoren al op inspelen.  
 
Let wel op dat je rekening houdt met de AVG-richtlijnen. Voor 
meer informatie over de AVG-richtlijnen, zie de e-learning AVG
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https://www.cubiss.nl/e-learning/de-basis-van-privacy


• Innovators 
Als laatste heb je nog de groep van innovators. Hieronder 
vallen vaak ook de grotere bibliotheken zoals Eindhoven, en 
ook de Utrechtse bibliotheken in samenwerking met BiSC. Deze 
bibliotheken zijn de koplopers als het gaat om datagedreven 
werken en zijn dan ook bezig met een paar belangrijke 
ontwikkelingen. Veel van de kennis en soms zelfs software die 
hier wordt ontwikkeld, is beschikbaar voor andere bibliotheken.

In de bijlage vind je concrete voorbeelden van lopende en afgeronde 
data gerelateerde projecten. Een goede bron van inspiratie voor als je 
in jouw bibliotheek datagedreven wilt werken. 

Wat wordt er al gedaan met data?
Sommige bibliotheken zijn al druk bezig met datagedreven 
innovaties, terwijl andere nog moeten wennen aan de nieuwe 
bibliotheek systemen. Om het wat te vereenvoudigen maken we 
een onderverdeling in drie groepen: Beginnend, in ontwikkeling en 
innovators. 

• Beginnend 
Dit zijn de bibliotheken die het minimale aan data verzameling 
doen. Dit komt vooral neer op het hebben van een uitleen 
systeem zoals Wise, V-Smart of Brocade. Hiernaast zijn er ook 
vaak bezoekerspoortjes om het aantal bezoekers per dag te 
tellen. 

• In ontwikkeling 
Dit zijn de bibliotheken die al druk bezig zijn met nieuwe 
ontwikkelingen. Iets wat verschillende bibliotheken al hebben, 
is een ticketing systeem voor de programmering. Hiervoor zijn 
systemen beschikbaar zoals Olifantenpaadje, Ticket-Wise, 
Activiteitenregistratie of ActiveTickets. Alleen hoe je gebruik 
maakt van dit ticketing systeem kan nog veel variëren. Sommige 
bibliotheken vragen en bewaren alleen het e-mail adres van de 
deelnemers. Waarbij andere bibliotheken gevarieerde informatie 
opslaan, zoals waarom ze hebben deelgenomen, hoe het beviel 
en andere belangrijke informatie.  
 
Sommige bibliotheken zijn ook nog bezig met bevindingen buiten 
het ticketing systeem. Andere bibliotheken proberen de optimale 
openingstijden te vinden aan de hand van de bezoekerspoortjes 
data. En weer anderen zijn bezig met doelgerichte enquêtes om 
kwalitatief onderzoek te doen op de bezoekers van de bibliotheek. 
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Als je weet welke data je gaat verzamelen, kun je bijna beginnen. 
Dan komt nog de vraag ‘Hoe’ je de data gaat verzamelen. Er zijn voor 
bibliotheken twee belangrijke manieren om data te verzamelen over 
bezoekers: 

1. Je kunt iets fysieks neerzetten om data te verzamelen, denk 
hierbij aan bezoekerspoortjes of tablets waar vragen aan 
bezoekers gesteld worden, of zelfs een persoon die een enquête 
afneemt. 

2. Je kunt data verzamelen via een systeem. Dit kan bijvoorbeeld 
een ticketing systeem, een CRM-systeem of het tracken 
van bibliotheekpassen/uitleen data. Hierbij gebeurt de 
dataverzameling bijna volledig automatisch, maar moet je nog 
steeds beslissen welke data je wilt verzamelen. Als je een event 
organiseert, hoeven deelnemers vaak alleen een e-mailadres te 
geven voor verificatie, maar misschien is het verstandig om ook 
meer te vragen: ‘Waarom doe je mee aan dit event?’ of ‘Wat vond 
je ervan (achteraf)?’ 

 
Bedenk dus eerst waarom je data wilt verzamelen, vervolgens welke 
data je wilt verzamelen en tot slot hoe je het gaat verzamelen. 
Daarna is het een kwestie van doen! 

In de volgende paragraaf geven we een overzicht van de 
verschillende systemen en voor welke activiteiten je ze kan 
gebruiken.  

Uiteindelijk heb je voor alle bovengenoemde ideeën natuurlijk wel 
data nodig. Data verzameling is een van de belangrijkste stappen 
van het gehele proces, maar hoe pak je dit aan?

De eerste stap is altijd om een stapje terug te doen en te bedenken 
‘Waarom?’. Waarom wil je data verzamelen? Wat is het doel? Het is 
van groot belang dat je vanaf het begin al duidelijk hebt welke data 
je nodig hebt en waarom. Als je blindelings data gaat verzamelen, is 
de kans groot dat je niet verzamelt wat je later nodig hebt. Ook mag 
je natuurlijk niet zomaar persoonlijke gegevens verzamelen zonder 
duidelijk doel (zie e-learning AVG, in hoofdstuk 3)

Hierna kun je onderzoeken welke data nodig is voor het bedachte 
doel. Probeer hierbij ook altijd eerst zo breed mogelijk te denken. 
Welke data zou je allemaal willen gebruiken hiervoor? Laat je niet 
limiteren door de data die je op het moment verzameld. Het is beter 
om eerst alle ideeën mee te nemen en later weg te strepen wat niet 
mogelijk is dan vanaf het begin al gelimiteerd te denken. 

4. Hoe verzamel je data?
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Welk data systeem kun je inzetten?
Om te beslissen welk systeem je kunt aanschaven als bibliotheek, hebben wij het volgende schema gemaakt. In dit schema kun je de verschillende 
systemen vinden die beschikbaar zijn voor de clusters van bezoekers. We zijn in dit schema niet volledig, het zijn een aantal voor ons bekende 
systemen, die we geclusterd hebben, om zo inzicht te geven in de soorten systemen.

Type bezoeker Type systeem Systeem Organisatie

Programmering Activiteitenbezoekers Ticketing/Programmering Activiteiten-shop 
ActiveTickets 
Ticketwise

Olifantenpaadje 
ActiveTickets 
Bicat / OCLC

Lenen Bibliotheekleden Beheer leden en uitingen Wise 
V-smart 
Brocade

Bicat / OCLC 
Infor 
Uninova

Werken & leren Studenten, ZZP-ers 
 

Taalhuisgebruikers

Publiekspc's, Printen, Wifi-beheer, Online printen 
Publiekspc's, Printen, Wifi-beheer 
Werkplekreservering 
Wifi-beheer 
Bezoekerstellers, zelfservice 
 
Beheersysteem Taalhuizen

HoneySaas, HoneyCube 
EasyDesktop, EasyPrint 
Smart Marketing Platform 
Biebroam 
SmartCount 
 
Taalhuis Informatiesysteem

BeeSmart 
Xafax 
Smart Connections/BISC 
BISC 
Eastbridge 
 
BISC

Bieb faciliteiten Informeel samenkomen 
Wifi gebruikers 
Oefenprogrammagebruikers 

Toiletgebruikers 
Printen en internetten 
Lees assortiment

Zie cluster Werken & Leren 
Oefenportal basisvaardigheden 
 

Zie cluster Werken & Leren 

 
 
Oefenen.nl

 
 
Stichting Expertise- 
centrum Oefenen.nl
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1 Bepaal je doel of vraag
Wat wil je te weten komen van wie, met welk doel? Je zult zien dat het uiteindelijke, overkoepelende doel, vaak is: het zorgen voor meer binding met bezoekers. 
Maar probeer ook te komen tot kleinere, concrete doelen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in hoofdstuk 4, bij de paragraaf over welke inzichten data ons kan 
geven.

2 Bepaal je doelgroep
In het schema op pagina 8 hebben wij verschillende typen bezoekers onderscheiden. Het is aan te raden om een keuze te maken en dus niet te gaan voor ‘alle 
bezoekers’. Kies het liefst één of twee typen.

3 Kijk naar mogelijke samenwerkingspartners 
In het kader van efficiëntie, om kosten te delen, maar ook zeker omdat het een noodzaak is om dit niet in je eentje te doen. Het werkt beter als je met iemand 
kunt sparren. Dit kan ook een interne collega zijn. Bij samenwerking met een andere bibliotheek is het belangrijk in je achterhoofd te houden welke (bibliotheek- 
en ticketing)systemen je beiden hebt, zie ook punt 4.

4 Houd rekening met de bibliotheeksystemen … 
…die jouw bibliotheek momenteel al heeft. Inventariseer deze en bekijk in de matrix op pagina 14 of het doel dat je hebt bepaald al ondervangen wordt door een 
systeem. 

5 Begin klein 
Door klein te beginnen maak je alvast een start en kun je ook experimenteren. Kies voor één of twee typen bezoekers en houd je doel compact. Het werkt vaak 
beter om eerst ervaring op te doen, daarna kan uitbreiden altijd. Als je een (nieuw) systeem aankoopt, is het natuurlijk anders, dan kies je vaak wel meteen een 
grotere aanpak.

6 Houd het realistisch 
Heeft de bibliotheek zelf medewerkers in dienst die hiermee aan de slag kunnen gaan? Of zijn die te vinden in de samenwerking (punt 3) die je aangaat? Inhuren 
is natuurlijk ook altijd een optie. Kijk dan ook naar de borging; is er bijvoorbeeld volgend jaar ook nog budget voor? Kijk ook naar de doorlooptijd van de im-
plementatie en aan de kosten van de aanschaf van een (nieuw) systeem. Naast bestaande systemen, kun je ook denken aan bijvoorbeeld het uitzetten van een 
vragenlijst onder een specifiek deel van de bezoekers.

7 Borging 
Zoals benoemd bij het onderdeel digitale strategie is het belangrijk om vanuit een strategie te werken. Je zorgt daarmee voor borging. Je legt namelijk vast wat je 
(overkoepelende) doel is van het datagedreven werken.

8 Netwerk 
Naast samenwerkingspartners is ook een netwerk waarmee je kunt sparren en elkaar kunt inspireren erg fijn. Tijdens deze pilot – waar deze adviesrapportage 
een uitkomst van is – hebben we samengewerkt met vier bibliotheken, Tau Omega en Cubiss. Het was erg prettig om elkaar te inspireren, ieder vanuit zijn eigen 
expertise. We merken dat steeds meer bibliotheken actief bezig zijn met data. Zo groeit bijvoorbeeld ook de groep bibliotheken dat werkt of gaat werken met het 
Smart Marketing Platform van BiSC. Zoek elkaar op en inspireer elkaar.

5. Het stappenplan – van ideeën tot actie!



Haal Meer Uit Data
In het traject HAMUD (Haal Meer 
Uit Data) werkt de KB samen met 
bibliotheken en POI’s aan een handleiding 
om de eerste stappen te zetten richting 
data-geïnformeerd werken. Daarbij is 
veel aandacht voor het beter inzetten 
van de bronnen en instrumenten 
die er al zijn, zoals de landelijke 
onderzoeksinstrumenten en het 
Datawarehouse:   

Vraag hier toegang tot de gesloten 
biebtobieb groep HAMUD.

Bijlage 1 Data & voorbeelden

Transactiedata
In opdracht van Cubiss nam student 
Yvonne van de Glind de transactiedata 
van een Brabantse bibliotheek onder de 
loep. Met dit afstudeeronderzoek rondde 
Yvonne haar studie Data Science and 
Society aan de universiteit van Tilburg af. 
Dit deed ze onder begeleiding van dr. ir. 
Martijn van Otterlo van de universiteit en 
Frederik Theuwis vanuit Cubiss. Hier lees 
je haar belangrijkste conclusies. 

De dataset waarmee Yvonne aan de slag 
ging, bestond uit alle transactiedata 
van een Brabantse bibliotheek in 2018. 
Denk daarbij voornamelijk aan het 
lenen van boeken, maar ook het maken 
van een printje of het gebruiken van 
internettoegang op een computer. 
Uiteindelijk kon Yvonne zes klantgroepen 
uit het onderzoek definiëren.

globe

Co-lab 2020
Tijdens het online event Co-lab in 
november 2020 is Data science ook 
aan bod gekomen. Miriam van der 
Beemt (Bibliotheek Midden Brabant) 
neemt je o.a. mee in de Monitor van de 
Stad. Dankzij meetkastjes die overal in 
Tilburg staan wordt in de LocHal op een 
groot scherm data vertoond. Daarnaast 
vertellen we je alles over twee data pilots 
die we op dit moment in Brabant aan het 
doen zijn en over het initiatief Haal Meer 
Uit je Data van de KB. Deze sessie is terug 
te kijken via de volgende link: 

globe

16

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/haal-meer-uit-data
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/landelijke-digitale-infrastructuur-ldi/inzicht-en-rapportages-dwh
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/haal-meer-uit-data
https://www.cubiss.nl/wat-we-bieden/wat-zegt-data-over-jouw-klanten
https://www.cubiss.nl/co-lab2020


BiSC Systeem
BiSC is in 2018 samen met negen 
Utrechtse bibliotheken begonnen met het 
ontwikkelen en implementeren van een 
bibliotheek CRM (customer relationship 
management) systeem. Dit systeem is al 
volledig in gebruik en andere bibliotheken 
kunnen hierop aanhaken. 
Het CRM-systeem geeft de mogelijkheid 
om belangrijke informatie over bezoekers 
en leden op te slaan en op basis 
hiervan te sturen. Het CRM-systeem is 
gekoppeld aan de meest gebruikte uitleen 
systemen, ticketing systemen en heeft 
mogelijkheden om zelf nog informatie 
toe te voegen. Dit zorgt ervoor dat je 
alle belangrijke informatie bij elkaar 
hebt en het maakt van alles mogelijk. 
Je kan bijvoorbeeld op persoonsniveau 
nieuwsbrieven of berichten vanuit het 
CRM systeem versturen met persoonlijke 
aanraders voor boeken of programmering. 
Je kunt tevens een groot deel van het 
marketingproces automatiseren. 
Meer informatie: 

Bibliotheek Eemland 
is in december 2020 gestart met de Bieb 
Werkt, een onderdeel van bovengenoemd 
BiSC systeem: 

Brainport
Bibliotheek Eindhoven is samen met 
andere bibliotheken uit de Brainport 
regio aan het bouwen aan de 
bibliotheek van de toekomst. Nieuwe 
abonnementsvormen en datagedreven 
werken vormen hier een belangrijk 
onderdeel in. Momenteel zijn zij bezig 
met de onderzoeksfase.

globe

globe

globe

Ethische richtlijnen
Bij het gebruik van data en algoritmen 
speelt ook een ethisch vraagstuk. De 
Waag heeft samen met de Provincie 
Utrecht een publicatie geschreven 
waarin wordt gereflecteerd op ethische 
richtlijnen voor het gebruik van data, 
de mogelijkheden die data bieden voor 
de overheid (provincie) en de vraag wie 
eigenaar moet zijn van de infrastructuur 
die de digitaliserende overheid gebruikt.
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https://brainporteindhoven.com/nl/nieuws/half-miljoen-euro-voor-innovatieproject-bibliotheek-uit-regio-deal-brainport-eindhoven
https://www.biscutrecht.nl/news-cat/customer-relationship-management-crm/
https://www.biscutrecht.nl/news-cat/0-euro-lidmaatschap-eemlandbieb-werkt-werkt/
https://waag.org/nl/article/de-democratische-duiding-van-data?mc_cid=99b3e6fd46&mc_eid=82a57d8a64
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Lonneke Jans - Cubiss
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