
 
Panelleden bijzonder tevreden over reserveren en verlengen 
De resultaten van het laatste BiebPanel onderzoek in 2017 zijn bekend. In dit onderzoek stonden 
twee klantreizen, oftewel customer journeys, centraal: het reserveren en verlengen van boeken.  
 
Klantreis reserveren 
De helft van de panelleden van Bibliotheek IJmond Noord heeft in de afgelopen 12 maanden één of 
meer boeken gereserveerd. Redenen om te reserveren zijn dat boeken zijn uitgeleend en dat boeken 
niet in de collectie van de eigen vestiging zitten (dit is voor leden van IJmond Noord wel minder vaak 
een reden dan gemiddeld). Redenen om dit niet te doen zijn dat het niet nodig is (67%) en dat het 
geld kost (21%, vaker dan gemiddeld). 
 
De meest gebruikte manier om te reserveren is de website. De app wordt duidelijk veel minder 
gebruikt. Het reserveren verloopt over het algemeen snel en makkelijk. Een verbeterpunt is het 
tonen van een indicatie van de wachttijd op het moment dat men een boek reserveert. Over het 
inloggen en de catalogus zijn panelleden tevreden, over het inloggen nog meer dan gemiddeld. 
Panelleden zijn ook te spreken over de wachttijd tussen het plaatsen en ontvangen van de 
reservering. De acceptabele wachttijd voor een boek is gemiddeld 13 dagen. 
Ook de communicatie vanuit de bibliotheek omtrent de reservering stemt tevreden (de bevestiging 
en bericht van vertraging nog meer dan gemiddeld), al doen sommige panelleden de suggestie om 
een bericht te sturen op het moment dat het gereserveerde boek vertraagd is. Berichten over de 
reservering ontvangt men het liefst per e-mail. 
 
Klantreis verlengen 
Driekwart van de panelleden heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer boeken verlengd. De 
belangrijkste reden om niet te verlengen is dat dit niet nodig is. 
Verlengen gebeurt vooral via de website (71%), en in mindere mate via de publieks-pc (14%) en via 
de app (10%). De klantreis verlengen wordt positief ervaren: verlengen gaat eenvoudig en snel. 
Verbeterpunten worden nauwelijks genoemd. 


