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me

“Verras Me”-knop
Een pilot door Cubiss, Bibliotheek Dommeldal, Bibliotheek Eindhoven,  
Bibliotheek Midden-Brabant en Tau Omega.
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1. Het conceptidee   
Vanuit de inspiratiesessie die Cubiss organiseerde kwam al 
snel de interesse in een aanbevelingssysteem naar voren. Een 
aanbevelingssysteem is vaak een online service die een lezer/
bezoeker van een catalogus helpt met het kiezen van nieuwe 
content. Denk bijvoorbeeld aan het uitgestrekte aanbod van films 
op Netflix. Een aanbevelingssysteem geeft jou precies datgene 
waarvan je niet eens wist dat je er naar zocht. De aanbevelingen 
sluiten aan bij jouw interesses en geven je nieuwe suggesties.

Vanwege de grote hoeveelheid boeken die bibliotheken aanbieden 
zou een aanbevelingssysteem ook geschikt zijn om de leden te 
helpen navigeren door alle informatie. Bibliotheek Eindhoven heeft 
daar al een stap in gezet met hun product ‘What’s Next’ waarbij 
je een boek kan scannen om nieuwe aanbevelingen te krijgen. Het 
systeem kijkt naar wat andere mensen nog meer hebben geleend 
naast het gescande boek. Dit geeft leden inspiratie voor het kiezen 
van hun volgende boek en voorkomt eventuele ‘keuze stress’. 
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Hoe werkt een aanbevelingssysteem?
De aanbevelingssystemen van Netflix en andere (internet) bedrijven 
kijken vaak naar de relevantie van een item. Hoe die relevantie 
bepaald wordt, is het geheim van het bedrijf zelf, maar het is 
vaak een combinatie van wat soortgelijke gebruikers vinden, de 
eigenschappen van het item en recente gebeurtenissen in de wereld. 
Met soortgelijke gebruikers kijk je naar welke gebruikers veel op 
elkaar lijken. Als één van hun een item leuk vindt, dan vinden 
de anderen dat misschien ook wel leuk. Bij eigenschappen kijken 
we iets inhoudelijker naar het item, bijvoorbeeld: Welke acteurs 
spelen in de film? Bij recente gebeurtenissen kijken we naar de 
overeenkomsten in de wereld en in het item. Een film over virussen 
heeft een grotere kans op succes in 2020 dan een film over de brand 
in de Notre Dam in Parijs. Het omgekeerde zou waar zijn in de zomer 
van 2019.

Uiteindelijk komt het er op neer dat deze ‘reguliere’ aanbevelings-
systemen je aanraden wat je al eerder leuk vond. Dit beperkt de 
ontdekkingsmogelijkheden en zorgt uiteindelijk voor een minder 
gevarieerd beeld van de samenleving en cultuur. Het prikkelt de 
gebruiker niet om buiten de gebaande paden te treden. Tenzij je 
expliciet op zoek bent om buiten je bubbel te stappen, zal je altijd 
binnen je bubbel blijven en zal die bubbel kleiner en kleiner worden. 
Maar zonder een aanbevelingssysteem verdrink je in het uitgestrekte 
aanbod. Daarom gingen wij op zoek naar een verrassend alternatief.
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De Verras Me-knop
Het idee van het aanbevelingssysteem van deze pilot was om een 
systeem te bouwen dat je helpt om buiten je boekenbubbel te 
stappen. Dit betekent niet dat er een willekeurig boek wordt gekozen. 
Dit zou misschien wel verrassend zijn, maar geen goede aanbeveling. 
Bij de Verras Me-knop wordt een boek aangeraden dat de gebruiker 
waarschijnlijk wel leuk vindt, maar niet voor de hand ligt. 

Dit wordt gedaan door te kijken in welke ‘bubbel’ de gebruiker 
valt. Een regulier aanbevelingssysteem zal een boek binnen deze 
bubbel aanraden, maar de Verras Me-knop zal een boek net buiten 
die bubbel voorstellen. Dit boek zal gelijkenissen vertonen met 
andere boeken die wel in de bubbel vallen, maar er zullen ook veel 
verschillen zijn. De techniek achter de Verras Me-knop leggen we 
later in dit rapport uit.

Het aangeraden boek moet uiteindelijk ‘verrassend leuk’ zijn. De 
gebruiker mag zich zelfs in eerste instantie afvragen of dit boek wel 
echt iets voor hem of haar is. 

Het kan ook zijn dat de Verras Me-knop een boek aanraadt wat 
de gebruiker achteraf toch niet leuk vindt. Hoewel het natuurlijk 
jammer is dat de gebruiker een minder leuk boek heeft gelezen, weet 
diegene wel iets meer over zijn of haar boekensmaak. 

De Verras Me-knop zou uiteindelijk een online applicatie zijn 
geworden waar je, net als bij What’s Next in Eindhoven, meerdere 
aanbevelingen krijgt op basis van één gescand boek. Je scant een 
boek of voert het ISBN/PPN nummer van een boek in dat je hebt 
gelezen. Vervolgens klik je op de Verras Me-knop om aanbevelingen 
te ontvangen.

Figuur 1: Voorbeeld hoe de Verras Me-knop er uit zou komen te zien
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Flaptekst
Een goed alternatief kan de flaptekst van een boek zijn. Dit geeft 
vaak een indicatie van wie de hoofdpersoon is, waar het verhaal zich 
afspeelt en eventuele dilemma’s waar het personage voor komt te 
staan. Uit deze beschrijving worden (combinaties van) kernwoorden 
gepakt die de basis vormen van de bubbel. Boeken met dezelfde 
(combinaties van) kernwoorden zullen te veel op elkaar lijken 
en in dezelfde bubbel vallen. Boeken waar de kernwoorden deels 
overeenkomen, zullen net buiten de bubbel vallen.

Doelgroep als filter
Naast de omschrijving moet er ook data beschikbaar zijn over 
de doelgroep van het boek. Het zou ongepast zijn om een kind te 
verrassen met een volwassen boek, en vice versa. De doelgroep van 
het boek zal niet gebruikt worden om bubbels te maken, maar eerder 
als filter. Dit betekent dat alleen boeken voor dezelfde doelgroep een 
bubbel mogen vormen.
 

Wiskundige onderbouwing
De wiskundige onderbouwing bestaat uit drie delen. Het eerste 
deel gaat over het halen van informatie uit de boekbeschrijvingen. 
Dit heeft te maken met de eerder genoemde (combinaties van) 
kernwoorden. Het tweede deel gaat over het maken van bubbels op 
een wiskundige manier. Het derde deel gaat over het bepalen welk 
boek buiten de bubbel valt maar met korte afstand tot de bubbel. 

Er zijn verschillende methodes om een bubbel te bepalen aan de 
hand van één boek. 
 

• Bij Bibliotheek Eindhoven bepalen ze de bubbel op basis van 
leencombinaties met het gescande boek. Welke boeken worden 
samen geleend door de leden?

• Het boek heeft inhoudelijke eigenschappen (o.a. plaats, tijd, 
hoofpersoon). Boeken met overeenkomende eigenschappen 
kunnen samen in een bubbel geplaatst worden.

In onze pilot is gekozen voor de laatste methode. Een voordeel van 
inhoudelijke eigenschappen is dat het hoofdpersonage, de plaats 
en de tijd veel kunnen vertellen, maar niet per se gebonden zijn 
aan een bubbel. Zo zou een thriller over een vrouwelijke student 
in Malmö heel anders kunnen zijn dan een literaire roman over 
een vrouwelijke student in Malmö, maar door de overeenkomsten 
van het personage en de plaats blijft de gebruiker met één been op 
bekend terrein. Aan de andere kant zal de roman dieper ingaan op 
het karakter en haar levenssituatie terwijl de thriller gedetailleerde 
beschrijvingen geeft over de (fictieve) omgeving.
Het is mogelijk om deze methode te realiseren door de hele inhoud 
van alle boeken te gebruiken, maar dit zou te veel informatie zijn om 
op te slaan. Tevens zou veel informatie overbodig zijn. Om een boek 
in een bubbel te plaatsen, is alleen de rode draad noodzakelijk. 
 

2. De rol van data



Woord Frequentie boek 1 Frequentie boek 2

de 0.129 0.059

vrouw 0.065 0.059

van 0.065 0.059

een 0.032 0.118

zijn 0.065 0.000

op 0.065 0.000

zuster 0.032 0.000

in 0.000 0.059

komt 0.032 0.000

jonge 0.000 0.059

jaar 0.032 0.000

inspecteur 0.032 0.000

Voorbeeld boek 1:

Dertig jaar na de moord op de 
zuster van zijn vrouw houdt 
de zaak inspecteur Stride nog 
steeds bezig; dan komt een 
goede vriendin van de vermoorde 
vrouw op zijn pad.

Voorbeeld boek 2:

De jonge, tweede vrouw van 
een oudere man wordt gewurgd 
aangetroffen in een te koop 
staand pand.

1. Tekst analyse
Om informatie uit de flaptekst te halen moet er een structurele 
manier zijn om de flaptekst te analyseren. Dit doen we met Text 
Mining en specifiek met TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document 
Frequency), een techniek om gewichten te hangen aan woorden. Hoe 
belangrijker een woord is, hoe zwaarder het gewicht. 

TF-IDF is op te delen in twee stukken: Term Frequency en Inverse 
Document Frequency. Term Frequency betekent dat er gekeken 
wordt hoe vaak het woord voorkomt in een document (flaptekst). Het 
woord en hoe vaak het voorkomt kunnen we in een tabel zetten. Dit 
delen we door het aantal woorden in dat document. 

Ter illustratie staan hier twee omschrijvingen van verschillende 
boeken. Het woord ‘vrouw’ komt bijvoorbeeld 2x voor in boek 1 op 
een totaal van 31 woorden: 2/31 =0.065. In boek 2 komt vrouw 1x 
voor op een totaal van 17 woorden: 1/17 =0.059. 

De tabel wordt voor alle boekomschrijvingen gemaakt. Dit wordt 
dan een tabel met evenveel rijen als het aantal unieke woorden en 
evenveel kolommen als het aantal boeken. Dit is het gedeelte voor 
Term Frequency.  
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Tabel 1: Voorbeeld van Term Frequency



De tabel op de vorige pagina is nog niet heel bruikbaar. Als dit 
voor alle boeken gedaan wordt, dan zullen sommige woorden 
vaak voorkomen die eigenlijk niks over het boek vertellen, zoals 
lidwoorden, voorzetsels en werkwoorden. Daarom is het tweede deel 
van de techniek bedacht: Inverse Document Frequency.

Inverse Document Frequency (IDF) kijkt in hoeveel documenten 
(flapteksten) het woord voorkomt. Om specifieker te zijn: woorden 
die in meerdere documenten voorkomen, moeten minder meewegen. 
Naar verwachting zullen de woorden die in de Nederlandse taal 
gebruikt worden voor zinsopbouw in bijna alle documenten 
voorkomen, maar deze woorden geven ons niet meer informatie 
over de inhoud van het boek. IDF is dan de omgekeerde ratio van 
het aantal documenten waar het woord in zit en het totaal aantal 
documenten. Vaak wordt van dit ratio het logaritme gepakt. Dit leidt 
tot de volgende formule:
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Bijvoorbeeld:
Het woord ‘de’ komt 4x voor in boek 1 en 1x in boek 2. 
Het woord komt voor in beide boeken. 

TF(de, boek 1)=4/31 =0.129

TF(de, boek 2)=1/17 =0.059

IDF(de)=log10 2/2 =0

TFIDF(de, boek 1)=0.129 ×0=0
TFIDF(de, boek 2)=0.059 ×0=0  

Voor beide boeken is het resultaat 0. Dit is precies de bedoeling 
omdat het woord ‘de’ niks toevoegt. Als we op dit moment voor het 
woord ‘vrouw’ dezelfde berekening maken, dan zal er hetzelfde 
uitkomen. Dit komt door de hoeveelheid data. We hebben nu maar 
twee zinnen uit twee boeken gebruikt. Hoe meer documenten er 
beschikbaar komen, hoe kleiner het percentage documenten waarin 
het woord ‘vrouw’ gebruikt wordt. Voor het woord ‘de’ zal de IDF 
ongeveer hetzelfde blijven. 

Het is ook mogelijk om combinaties te maken van woorden die 
naast elkaar staan in de zin om meer context te krijgen. Dit 
kan bijvoorbeeld bij ‘oudere man’. In dat geval beschouw je de 
combinatie als een woord en gebruik je dezelfde formules.

TFIDF=TF ×IDF

TF(woord,document)=   
Hoe vaak het woord voorkomt in het document

 Het aantal woorden in het document

IDF(woord)= log10   
Het aantal documenten

Het aantal documenten dat het woord  bevat
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2. Het bepalen van de bubbel
Voor het definiëren van bubbels wordt gebruik gemaakt van een 
algoritme dat K-Means heet. K-Means is een bekend Machine 
Learning algoritme dat data clustert. Het doel is om datapunten die 
dicht bij elkaar liggen in dezelfde cluster/bubbel te plaatsen. In de 
bovenste grafiek in figuur twee staan de datapunten. Er is duidelijk 
te zien dat er 3 verschillende clusters zijn. Twee clusters daarvan 
(oranje en groen) liggen dicht bij elkaar. In de onderste grafiek van 
figuur twee zijn de bubbels gevisualiseerd. 

Deze clusters zijn met de TFIDF tabel gemaakt. Wanneer er veel 
woorden overeenkomen, dan zullen ze door K-Means in dezelfde 
bubbel geplaatst worden.

3. Welk boek valt buiten de bubbel?
Om een voorspelling te maken, moet er gekeken worden naar het 
dichtstbijzijnde boek buiten het cluster. In figuur 3 is de omcirkelde 
groene punt als boek gekozen waarvoor een voorspelling gevonden 
moet worden, dit is dus het boek dat gescand wordt en op basis 
hiervan worden verrassingssuggesties gedaan. Er zijn veel groene 
punten die dichterbij staan, maar die vallen in dezelfde bubbel en 
zijn daarmee geen goede suggestie. Alleen de oranje punten zullen 
hier gekozen worden en die het dichtstbij zijn, worden aangegeven 
met een blauwe lijn. Dit zijn dus de boeken die buiten het groene 
cluster vallen, maar op korte afstand tot dat groene cluster.

Figuur 3: De dichtstbijzijnde datapunten buiten de bubbel 

worden als voorspelling genomen

Figuur 2: De data in de onderste grafiek is door K-Means 

geclusterd. De kleur van de punten duidt de bubbel aan.
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Om een project te realiseren, is allereerst een goed plan van aanpak 
nodig. Tau Omega, expert in data analyses, gebruikt hiervoor vaak 
een Data Canvas. In het Data Canvas wordt specifiek gekeken naar 
het doel van het project en wat je hiervoor nodig hebt. Het is dan ook 
belangrijk om dit canvas bij de start van het project in te vullen om 
een goed beeld te krijgen van wat nodig is om het project te laten 
slagen. Het canvas resulteert uiteindelijk in een ingrediëntenlijst 
voor je project.

Voor deze pilot is vooraf geen Data Canvas gebruikt. Dit zou een 
bijkomende oorzaak kunnen zijn voor het niet slagen van het 
project. Na afloop van de pilot hebben we het canvas alsnog 
ingevuld. Hierna lees je wat er gedaan is, wat goed ging en wat beter 
kon. 

Wat voegt het project toe?

Probleem & Waarde propositie
In dit project is gewerkt vanuit een pijn/behoefte. Het idee van 
de Verras Me-knop is ontstaan vanuit de gedachte dat je nergens 
binnen de bibliotheek een persoonlijke aanbeveling buiten je bubbel 
kunt krijgen. Op de verschillende bibliotheek websites staan vaak 
wel aanraders van boeken, maar die zijn niet gepersonaliseerd. 

3. Data Canvas: Het stappenplan van een dataproject

Figuur 4: Dit is de data canvas, ontwikkeld door Tau Omega. 

Figuur 5: Aanraders van de bibliotheken websites.
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nemen in het project. Het is hun taak om de Verras Me-knop veel 
bekendheid te geven. Dit kan door er in de verschillende media 
aandacht aan te besteden (social media, nieuwsbrieven, lokale krant 
enz.). 

Verder zullen de medewerkers die met bezoekers in contact komen 
de Verras Me-knop bij hen onder de aandacht moeten brengen en 
wellicht helpen bij het gebruik ervan. 

Gebruikers
Probeer zo concreet mogelijk de gebruikers te beschrijven. Zorg 
ook dat de integratie van het project aansluit bij de gebruiker. 
Waarschijnlijk zullen 80-plussers minder snel gebruik maken van de 
online Verras Me-knop en eerder de medewerkers om hulp vragen. 
Aan de andere kant zullen de jongere generaties meer geïnteresseerd 
zijn in een webapplicatie die ze zelf ook kunnen gebruiken. Zorg dus 
dat de doelgroep aansluit bij de oplossing. 

Wanneer deze gebruikers zijn vastgesteld, valideer de oplossing ook 
bij hen. Zo weet je echt dat je een product maakt voor een groep 
mensen die er behoefte aan heeft. Wellicht goed om een groepje 
gebruikers bij het hele proces te betrekken.

In deze pilot hadden we hier meer aandacht aan kunnen besteden. 
De doelgroep is niet helemaal helder gedefinieerd. Dit zou in 
een later stadium niet alleen problemen kunnen opleveren met 
de ontwikkeling en integratie van het product, maar ook met de 
communicatie. Als kinderen bijvoorbeeld niet uit hun bubbel willen 
stappen, dan zou het ontwikkelen van een Verras Me-knop voor hen 
niet zinvol zijn. Of stel dat mensen die psychologische romans lezen 
juist veel behoefte hebben aan een Verras Me-knop. Dan zou je het 
product specifiek voor hun kunnen bouwen. Als de doelgroep bekend 
is, dan zou je je in de ontwikkeling op die doelgroep kunnen richten. 

Het is belangrijk om vanuit een pijn/behoefte te werken bij een 
data project. Als je het probleem/de pijn kunt oplossen, dan heb je 
toegevoegde waarde voor het project. 

We stelden een aantal Waarde Proposities op:

• De gebruiker kan makkelijker nieuwe boeken ontdekken;
• De gebruiker kan door het ontdekken van nieuwe boeken een 

breder beeld van de maatschappij krijgen;
• De gebruiker kan zijn of haar eigen vooroordelen of aannames 

toetsen door de bubbel te doorbreken;
• De gebruiker wordt eventuele keuze stress ontnomen.

 
Het is belangrijk dat de meetindicatoren terug te relateren zijn aan 
de Waarde Proposities die aan het begin zijn vastgesteld. 

Belanghebbenden
Voor dit project waren de grootste belanghebbenden de bibliotheken. 
Voor hen zou het de waarde opleveren die in het stukje ‘waarde 
generatie’ is voorgesteld. Echter, daarbinnen zou je nog een extra 
groep belanghebbenden kunnen definiëren: de bibliothecarissen en 
de communicatiemedewerkers.

Bibliotheek Eindhoven heeft de bibliothecarissen meegenomen 
in de ontwikkeling van What’s Next. De bibliothecarissen voelden 
concurrentie van What’s Next omdat het een deel van hun 
dagelijkse taak wegnam. Het projectteam heeft toen aangegeven 
dat bibliothecarissen What’s Next kunnen gebruiken als aanvulling 
op de reeds bestaande dienstverlening en dat het niet bedoeld is als 
vervanging. Daardoor zien ze What’s Next nu als een hulptool in 
plaats van als een concurrent.

Ook de communicatiemedewerkers zijn belangrijk om mee te 
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De volgende gegevens van de boeken konden gebruikt worden:

• Titel
• Omschrijving 
• Onderwerpen (dit zijn gedetailleerdere genres)
• Publiek

Een alternatief voor de NBC is de catalogus van een afzonderlijke 
bibliotheek. Het nadeel daarvan is dat dit geen goede steekproef zou 
zijn van de verschillende boeken die een gebruiker kan scannen. 
Daarnaast zou het gebruik van NBC het veel makkelijker maken om 
de Verras Me-knop op te schalen naar andere bibliotheken.

Data en uitvoering
Skills en Key Partners
Voor dataprojecten heb je vaak verschillende disciplines nodig. Maak 
aan de hand van de manier waarop het project geïntegreerd wordt 
een lijst met skills die nodig zijn voor het project. Inventariseer welke 
skills je al in huis hebt en welke aangevuld moeten worden door een 
andere afdeling of externe partner. 

In dit project was er genoeg inhoudelijke kennis van drie bibliotheken 
en Cubiss. De data science kennis lag bij de externe partij Tau 
Omega. Om het algoritme in een webapplicatie vorm te geven zijn 
voornamelijk de vaardigheden van een Data Engineer of Software 
Engineer nodig. Tau Omega had daar weinig ervaring in, maar voor 
deze pilot kon Tau Omega wel een schil om het algoritme maken. Dit 
zou een applicatie zijn puur voor de interactie met de gebruiker. Voor 
een volledige applicatie zou een software ontwikkelaar een goede 
toevoeging zijn.

Toestemming voor het gebruik van de Nationale Bibliotheek Catalogus 
(NBC) kon aangevraagd worden via de KB. Dit maakt de KB ook een 
Key Partner. Hoewel ze niet aan de ontwikkeling van de Verras Me-
knop werken, faciliteren ze toch één van de belangrijkste middelen: 
data.

Data
Maak van tevoren een lijst met data die je wilt gebruiken voor de 
ontwikkeling van het project. Waar ga je die data vandaan halen? En 
hoeveel heb je nodig?

Voor de Verras Me-knop wilden we gebruik maken van de flaptekst 
van de boeken. Dit zou mooi zijn geweest, maar was uiteindelijk niet 
te verkrijgen. Wel hadden de bibliotheken toegang tot de NBC. Via 
de demo pagina van de NBC kon er geïnventariseerd worden welke 
gegevens er van boeken opgeslagen worden . In de NBC wordt niet de 
flaptekst opgeslagen, maar wel een korte omschrijving van het boek. 

https://v112.nbc.bibliotheek.nl/demo?q=*
https://v112.nbc.bibliotheek.nl/demo?q=*
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Voor deze pilot was het misschien toch een idee geweest om de 
collectie van een bibliotheek te gebruiken die ook gekoppeld zit aan 
de NBC. Dan had de Verras Me-knop ontwikkeld kunnen worden 
voor die specifieke bibliotheek, maar wel met hetzelfde format 
als voor andere bibliotheken. Dit had de ontwikkeling van het 
algoritme kunnen versnellen en het  toch schaalbaar gehouden. Het 
enige nadeel hiervan is dat de uitkomst van de pilot minder direct 
bruikbaar zou zijn.

Zo zou het kunnen voorkomen dat een gebruiker die een boek heeft 
gelezen van Bibliotheek Midden-Brabant zijn of haar boek niet kan 
scannen als de collectie van Bibliotheek Eindhoven is gebruikt. 
Veel boeken zullen in beide collecties voorkomen, maar er zijn ook 
boeken die regionaal gebonden zijn. Dit zou de Verras Me-knop 
limiteren.

Output
Bij output bepaal je wat het resultaat van het algoritme moet zijn. 
De output van de Verras Me-knop is een set aan PPN’s die een 
verrassing zouden zijn op basis van het gescande boek. Daarnaast 
wordt er aangegeven wat de afstand tussen de verrassing en het 
gescande boek is.

Privacy
Voordat je begint met een dataproject moet je altijd nadenken 
over de privacy van personen. Wanneer je persoonsgegevens gaat 
gebruiken moet je bijvoorbeeld altijd toestemming hebben van die 
personen. Voor dit project maakten we alleen maar gebruik van data 
van boeken, niet van personen. Daardoor hoefden we geen rekening 
te houden met de privacy van gebruikers of andere personen. 



Voorafgaande aan een project als de 
Verras Me-knop is het verstandig om je 
potentiele gebruikersgroep te bevragen op 
de behoefte aan zo’n tool. Als er vanuit de 
leden geen behoefte is aan de Verras Me-
knop, ga er dan vooral geen tijd, geld en 
moeite in steken. 

Na de risicoanalyse (met een positieve 
uitslag) kan de technische ontwikkeling 
plaatsvinden. Zoals in elke fase, zal 
er ook nu input van de bibliotheken 
nodig zijn. Op basis van welke gegevens 
geven de medewerkers van de 
bibliotheek verrassende aanbevelingen 
aan de bezoekers? Deze kennis moet 
geïmplementeerd worden in het 
algoritme. 

4. Tips

Als eerste moet je de essentiële partners 
en data aangesloten krijgen. Zonder 
de essentiële partners en data wordt 
het lastig om de Verras Me-knop te 
ontwikkelen. Het is je fundament. Kijk 
of het mogelijk is om alvast toegang 
tot de NBC van de deelnemende 
bibliotheken te krijgen. Ondanks dat dit 
geen representatief model oplevert, kan 
wel alvast code geschreven worden met 
het correcte format. Als toegang tot de 
landelijke NBC verkregen wordt, dan 
kan die code hergebruikt worden met 
minimale aanpassingen. 

Met de kennis van de risicoanalyse werk 
je naar een eerste resultaat. Het idee is 
om iets te creëren dat getest kan worden 
door de gebruikers. Dit betekent niet 
dat je al een volledige applicatie moet 
bouwen. Je kunt een Minimum Viable 
Product (MVP) opleveren. Dat is een 
minimale (maar werkende) versie van 
jouw applicatie. De test gebruiker kan 
de Verras Me-knop al wel gebruiken en 
aangeven of het een goede verrassing 
was of niet. Met die feedback kan het 
algoritme weer aangepast worden voor 
de volgende ontwikkelingsstap. Deze 
stappen zullen uiteindelijk leiden naar 
een steeds beter werkend product, totdat 
het uiteindelijk in de praktijk gebruikt 
kan worden als online tool of als fysiek 
‘apparaat’ dat in de bibliotheek staat. 

Voor de twee linker tips moet er een go/
no-go moment gepland worden. Voor de 
toegang tot de NBC zou er een deadline 
vastgesteld moeten worden. Als op die 
datum geen gebruik mogelijk is, zal er 
ofwel een alternatief gezocht moeten 
worden ofwel een no-go moeten worden 
vastgesteld.  Bij de gebruikers geldt dat, 
als er geen leden van de bibliotheek 
zijn die de Verras Me-knop zouden gaan 
gebruiken, de doelgroep of het product 
nader bekeken dient te worden. Ofwel de 
doelgroep ofwel het product dient dan te 
worden aangepast. Een andere optie is dat 
het project wordt afgeblazen (een no-go).
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5. De rol van de bibliotheek

De rol van de bibliotheken in dit project
Bij dataprojecten is het belangrijk dat er iemand met kennis van data aanwezig is om modellen en algoritmes te 
maken, maar het is net zo belangrijk dat er mensen met domeinkennis aanwezig zijn. De combinatie van technische en 
inhoudelijke kennis is essentieel om dit soort projecten succesvol te maken.

Dit sluit aan op het volgende punt: ambassadeurschap. Het is belangrijk dat het project gaat leven binnen de bibliotheken. 
De projectteamleden moeten ambassadeur zijn van hun project en dit enthousiasme overdragen aan collega’s. Als leden 
naar de bibliotheek gaan en op zoek zijn naar een nieuw boek, dan moet er door de medewerkers gelijk gedacht worden aan 
de Verras Me-knop. Zo zorg je dat de knop gebruikt gaat worden.

Voor de ontwikkeling van de Verras Me-knop is het erg belangrijk dat de aangesloten bibliotheken enige technische kennis 
hebben van het achterliggende algoritme. Nu wordt er niet verwacht dat ze de wiskunde piekfijn kunnen uitleggen, maar 
het is wel belangrijk dat ze het concept kunnen uitleggen. Zo moeten ze kunnen vertellen dat de Verras Me-knop geen 
gebruik maakt van persoonsgegevens, maar wel van de kernwoorden in een omschrijving. 

Als laatste is er in dit project ook nagedacht over de presentatie van de Verras Me-knop. Zo werd er een soort Tinder 
voorgesteld waar je de verrassingen naar links en rechts kon swipen. Hoewel dit een leuk idee was, viel dit buiten de 
reikwijdte van deze pilot.
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Aanvullende kansen voor bibliotheken binnen een data project
Door het implementeren van een tool zoals de Verras Me-knop krijgt de bibliotheek de mogelijkheid zich te profileren en 
sterker in de markt te zetten. Behalve een inhoudelijke tool, kan het dus ook ingezet worden als marketing tool. 
Het begeleiden van gebruikers van de tool door medewerkers van de bibliotheek levert een extra contactmoment met de 
doelgroep op. Daarin kan de vraag worden gesteld waarmee men de gebruiker nog meer kan helpen. Tevens kunnen andere 
activiteiten onder de aandacht worden gebracht. 

Verder kan het de tevredenheid van de leden/lezers bevorderen. De Verras Me-knop is wezenlijk anders dan andere 
aanbevelingstools. Wanneer de meerwaarde bij de leden/lezers duidelijk wordt (gemaakt), zal dit ten goede komen aan de 
leesmotivatie/het leesplezier. 

Het vergroten van de leesmotivatie/het leesplezier is ook een maatschappelijke doelstelling van veel bibliotheken. Zeker met 
betrekking tot kinderen/jongeren is dit een zeer actueel thema. Het vergroten van leesmogelijkheden (die wel aansluiten bij 
de belevingswereld) zal zeker een bijdrage leveren aan de leesmotivatie/het leesplezier. 
Een mogelijkheid zou kunnen zijn om een tool als de Verras Me-knop ook binnen het onderwijs (dBos) te implementeren. De 
collectie van de betreffende school (of de aansluitende bibliotheek) zal hier leidend moeten zijn, aangezien het betreffende 
boek wel direct voorhanden moet zijn. 

Rondom dataprojecten zou een community opgericht kunnen worden, zoals de HAMUD (Haal Meer Uit Data) groep van 
de KB. Dit zou de kennisdeling en samenwerking tussen bibliotheken bevorderen. Zo’n community zou ook als testpanel 
kunnen dienen waardoor de tool alleen maar beter zou worden. 
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Een ander Go/No-Go moment heeft te maken met het valideren 
van het project bij de gebruikers. Hebben de gebruikers 
behoefte aan de oplossing die je van plan bent te creëren. Als 

de gebruikers geen behoefte hebben aan de oplossing, dan zal het 
project daar ook vroegtijdig mee eindigen.
Om deze reden is het belangrijk dat de bibliotheken actief zijn 
binnen data projecten zoals de Verras Me-knop. Vanwege het 
contact met de gebruiker kan de bibliotheek hier een prominente rol 
innemen in de maatschappij. Dit geldt niet alleen voor de Verras Me-
knop, maar ook voor dataprojecten in het algemeen. 

Wanneer er een Go is vastgesteld, is het belangrijk om 
stap voor stap te werken naar het eindproduct. Bij elke 
stap wordt een prototype gemaakt en zal er feedback 

gevraagd worden aan de gebruikers om te kijken of het prototype 
aan hun verwachtingen voldoet. Met die feedback wordt het project 
bijgestuurd totdat er een nieuwe stap wordt gezet. Zo herhaalt het 
proces zich totdat het eindproduct af is.

Op initiatief van Cubiss is er een pilot gestart om een Verras 
Me-knop te ontwikkelen. Deze Verras Me-knop is een 
aanbevelingstool die de gebruiker helpt buiten zijn of haar 

bubbel te lezen. De pilot is niet helemaal geslaagd aangezien het 
verkrijgen van voldoende data niet mogelijk bleek. Wel is op basis 
van testdata een algoritme ontwikkeld. Dit algoritme is gebaseerd op 
de omschrijvingen van boeken. Door middel van tekstanalyse en de 
K-Means cluster methode zijn bubbels van de boeken bepaald. Het 
boek dat het dichtst bij jouw meest recent gelezen boek ligt, maar 
wel buiten je bubbel, is de verrasing. 

Voordat er aan een project zoals de Verras Me-knop gewerkt 
kan worden is het verstandig om een paar ingrediënten van 
het project klaar te hebben. Door middel van de Data Canvas 

kun je onder andere bepalen hoe je het project gaat integreren, wie 
de belanghebbenden en de gebruikers zijn. Daarnaast helpt het ook 
om te kijken welke data je nodig hebt en welke partners je erbij moet 
betrekken. 

Met die laatste punten wil je in het project beginnen. Het is 
belangrijk om te valideren dat je toegang hebt tot de data 
die je nodig hebt in dit project. Hier kan een Go/No-Go 

moment van gemaakt worden. 

5. Conclusie
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