
BiebPanel (2017–2 regulier onderzoek reserveren en verlengen) 
 
Customer Journey rondom reserveren en verlengen 
 
Inleiding 
Eind 2017 is een BiebPanel-onderzoek uitgevoerd over reserveren en verlengen. 
Het rapport is opgezet rondom twee klantreizen (customer journey). De response 
van dit onderzoek was 62%. Dat is prima. In totaal hebben 321 Westfriese 
panelleden hun mening gegeven.  
 
Een customer journey is het in kaart brengen van de reis die een klant aflegt als 
hij een product koopt of gebruik maakt van een service. Op welke momenten en 
plaatsen heeft een klant interactie met de bibliotheek, direct of indirect? En hoe 
is zijn ervaring en beleving daarbij? Het in kaart brengen van deze ‘reis’ is een 
goede manier om positieve ervaringen en de eventuele pijnpunten inzichtelijk te 
maken.  
 
Samenvatting 
 
Panelleden zijn erg tevreden over de klantreizen rondom reserveren en/of 
verlengen. 81% van de leden maakt er gebruik van. Dit is wel lager dan het 
landelijke panel (91%). Mensen die niet reserveren geven aan dat het niet nodig 
is (56%) en dat het geld kost (17%). De kosten worden alleen genoemd van 
panelleden die geen All-in abonnement hebben. Opmerkelijk is dat panelleden 
aangeven geen gebruik te maken van de verlengmogelijkheden omdat verlengen 
geld kost.  
 
Reserveren 
De klantreis reserveren verloopt van oriëntatie, het plaatsen van de reservering 
naar de afhandeling. Veel mensen (60%) hebben het afgelopen jaar deze 
klantreis gemaakt. De website wordt voornamelijk gebruikt om te reserveren, de 
app beduidend minder.  
 
Oriëntatie 
Reden van reservering: de boeken zijn niet in de collectie van de eigen vestiging 
aanwezig zijn of de boeken zijn uitgeleend. 
Ervaring 
Het zoeken in de online catalogus verloopt goed. Sommigen panelleden hebben 
echter moeite met zoeken. De overall tevredenheid is hoog. Het proces verloopt 
snel en eenvoudig. Het ophaalbericht wordt gewaardeerd.  
Het gebruiksgemak van website, app en publiekspc wordt goed beoordeeld. 
Reserveren via medewerkers gebeurt relatief weinig, maar wel meer door 65-
plussers en laagopgeleiden.  
Het meest gehoorde verbeterpunt is dat er onduidelijkheid is over de termijn 
waarop de gereserveerde boeken beschikbaar komen.  
Afhandeling 
De gemiddelde wachttijd is 14 dagen. Dat vinden panelleden acceptabel. Het 
ophaalbericht is prima. Bij langere wachttijden of titels die niet (meer) geleverd 
kunnen worden, vindt nu geen communicatie plaats. Dat zou wel gewaardeerd 
worden. Het gereserveerde boek komt vooral van een andere vestiging binnen 
de Westfriese Bibliotheken en van bibliotheken binnen de provincie.  
De klantreis eindigt met het ophalen van de reservering. Dit verloopt naar wens. 
De boeken staan eigenlijk altijd klaar op een vaste plek en staan op naam.  
 
 



Verlengen 
Ruim zeven van de tien panelleden heeft het afgelopen jaar één of meerdere 
boeken verlengd. Verlengen gebeurd vooral via de website (63%) en in veel 
mindere mate via de app (12%). Circa een kwart verlengt in de vestiging, veelal 
via de publiekspc.  
De klantreis verlengen wordt positief ervaren: verlengen kost nauwelijks moeite, 
want het gaat eenvoudig en snel. Ook de inleverattendering wordt gewaardeerd. 
Verbeterpunt: laat niet alle materialen automatisch aangevinkt zijn op het 
verlengscherm.  
 
Verbeterpunten dienstverlening reserveren en verlengen: 

• Klanten wensen inzicht in indicatie van de wachttijd op een gereserveerd 
boek. Zeker als er bijzonderheden zijn rondom de betreffende reservering 
(lange wachttijd of titel niet (meer) geleverd kan worden).  

• (Hoogte van) kosten van reservering niet altijd duidelijk. Met name bij een 
boek dat elders uit het land komt 

• Online catalogus: bij meerdere versies van het boek/dvd is het onduidelijk 
welke het best/snelst beschikbaar is.  

• Kan bij een serie boeken de nummering/volgorde duidelijker aangegeven 
worden? 

• Sommigen  panelleden worstelen met de aanvraagdatum bij het maken 
van de reservering.  

• Duidelijker hoe ophaalvestiging gewijzigd kan worden – ook als je dat 
permanent wilt doen. 

• Annulering van de reservering inclusief het terugontvangen van de kosten. 
• Ruimere ophaalmogelijkheden in kernen met biebclub of zonder vestiging. 
• Klant zelf de te verlengen materialen laten aanvinken  

 
Acties die de Westfriese Bibliotheken meteen oppakken naar aanleiding van dit 
onderzoek: 

1. Bekendheid verhogen dat verlengen gratis is.  
2. Bibliotheek-app is zeer gebruiksvriendelijk, maar wordt weinig gebruikt. 

Promotie van de app is wenselijk.  
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