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Doelen

De Koninklijke Bibliotheek wil verschillende 
onderzoeks- en monitoringsinstrumenten bundelen 
in een integrale monitor. Binnen deze ‘Cockpit’ 
wordt data over de dienstverlening en bijdragen aan 
de drie maatschappelijke opgaven gebundeld, als 
startpunt voor analyse en sturingen. 

De drie maatschappelijke opgaven waar 
bibliotheken aan bijdragen zijn: 
1. Het bevorderen van lezen. 
2. Het bevorderen van participatie in de 

informatiesamenleving. 
3. Het bevorderen van een leven lang ontwikkelen. 

De vraag is op welke manier de Cockpit optimaal 
aan kan sluiten bij de hierboven gesignaleerde 
behoeften aan stuur-, marketing-, en 
verantwoordingsinformatie van de bibliotheken.  

Alleen bij een goede aansluiting op deze behoeften 
zal de Cockpit goed gebruikt worden door de 
bibliotheken en kan deze daarmee een duurzaam 
onderdeel worden van de digitale infrastructuur.

De uitdaging



De Design dag



Doelen
Om samen met de branche input te verzamelen en 
te zorgen voor een juiste aansluiting op de 
behoeften van de doelgroepen, heeft er een  
Design dag plaatsgevonden.  

De volgende uitdaging stond centraal: 

“Als bibliotheek wil je kunnen sturen op je 
maatschappelijke impact. Hoe kunnen we dit 
faciliteren met de Cockpit? En hoe zorgen we ervoor 
dat bibliotheken de waarde van de Cockpit inzien en 
frequent zullen gaan gebruiken?”

Introductie



How might we?
• Hoe kunnen we bepalen wat relevante data is? 

• Hoe levert de Cockpit meer financiering voor de bibliotheek op? 

• De Cockpit zo gebruiksvriendelijk c.q. intuïtief mogelijk maken 

• Hoe kunnen we ervoor zorgden dat de Cockpit de bibliotheek 

helpt in iets wat zonder de Cockpit niet lukt? 

• Hoe kunnen we de impact meten? 

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bibliotheken de beschikbare 

data gebruiken? 

• Hoe kunnen we data ‘lekker’ maken? 

• Hoe kunnen we zoveel mogelijk bibliotheken laten aanhaken? 

(What’s in it for me?) 

• Hoe kunnen bereik zichtbaar maken? 

• Hoe kunnen we van 4 naar 8 miljoen komen? (van 4 miljoen leden 

naar 8 miljoen betrokken gebruikers?) 

• Hoe kunnen we de data zo tonen dat iedereen er wat aan heeft 

• Hoe kunnen we de data zo tonen dat iedereen het begrijpt? 

• Hoe kunnen we de verschillende bibliotheken benchmarken?



In 2 jaar tijd toont de Cockpit de 
maatschappelijke meerwaarde van 
bibliotheken en wordt deze, binnen 

en buiten de branche, frequent 
gebruikt en gewaardeerd. 



How Can we?
• Hoe zorgen we dat het niet super saai, droog en vervelend wordt? 

• Hoe kunnen we draagvlak creëren voor de Cockpit? 

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bibliotheken het dashboard 

gaan gebruiken? 

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat men data belangrijk vindt en 

ervoor zorgen dat het niet wegvalt in de waan van de dag/stress. 

Dus hoe kunnen we het grote prioriteit geven? 

• Hoe kunnen we het dashboard gebruiken ter verantwoording voor 

stakeholders (bijvoorbeeld subsidie en gemeentes)? 

• Hoe kunnen we de tool zo inrichten dat het zowel eenvoudige als 

complexe vragen kan beantwoorden? 

• Hoe kunnen we de impact op de drie maatschappelijke opgaven tot 

X KPI’s? 

• Welke waardes willen we laten zien? (maatschappelijke waarde of 

waarde/effect individu) 

• Hoe kunnen we informatie uit verschillende systemen koppelen en 

up to date houden? 

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gebruikers niet om de Cockpit 

heen kunnen?



De Design vraag:
Hoe kunnen we de Cockpit zo inrichten 
zodat gebruikers hem graag willen en 

kunnen gebruiken? 



Uitwerking



5 aandachtspunten
1. De relevantie van de informatie 

- Informatie afgestemd op de gebruiker of vraag van de 

gebruiker 

- Optie om bijvoorbeeld het dashboard te kunnen openen 

vanuit de doelgroepen en gebruiker (Ik zoek informatie 

als een …. of Ik ben opzoek naar informatie over….) 

- Of vanuit de 3 maatschappelijke thema’s 

2. Ruimte voor duiding 

- Het is belangrijk dat er ruimte is voor toelichting en extra 

uitleg bij de data 

- Ruimte voor best practises en story telling 

- Ruimte voor succesverhalen (ook over het gebruik van de 

Cockpit) 

- Ruimte voor veelgestelde vragen

3. Het gebruik van data 

- Filteropties in de data op basis van perioden, thema’s etc. 

- Mogelijkheid om de data in verschillende weergaven te 

kunnen bekijken (data, verschillende soorten diagrammen, 

data visualisaties) 

- Mogelijkheid om data te exporteren naar bijvoorbeeld Excel 

- Koppelingen met systemen zodat data ingeladen wordt i.p.v. 

handmatig 

4.  De Cockpit als interactief kennisplatform 

- Ruimte voor het uitwisselen van kennis en het ophalen van 

feedback 

- Actualiteit behouden en updates versturen om gebruikers 

aangehaakt te houden. 

5. Techniek 

- De Cockpit moet goed werken op alle devices 

- Optie om favorieten aan te geven 

- Optie om het dashboard te personaliseren op basis van jouw 

interesses en eerder bekeken datasets.



Storyboard



Homepage De Cockpit



Homepage

Informatie afgestemd op de 
gebruiker of vraag van de 

gebruiker.
Actualiteit als uitgelichte items 

bij trends en ontwikkelingen. 
Ruimte voor toelichting  

en extra uitleg.

Opties om het dashboard  
te personaliseren op basis  

van jouw interesses.



Data bekijken



Data bekijken

Filteropties, mogelijkheid om de 
data in verschillende weergaven te 
bekijken. Of te exporteren naar CSV 
of PDF. Hiernaast de optie om data 

als favoriet te markeren.

Ruimte voor bronvermelding, 
toelichting en extra uitleg  

bij de data.
Ruimte voor best practises 

verhalen en storytelling.
Gerelateerde data tonen 

op basis van selectie.



De Cockpit community



De Cockpit community

Uitgelichte succesverhalen  
ter inspiratie en kennisdeling.

Prikbord voor het delen van vragen 
en kennis onder gebruikers. FAQ 

voor informatievoorziening. 
Kennisdeling door 

workshops en webinars.
Links naar andere 

interessante platformen



Het vervolg



Doelen

Openstaande vragen: 

• Hoe gaan we om met de nul-
meting van de data? 

• Hoe gaan we de bibliotheek 
medewerkers meenemen in het 
traject voorafgaand aan de 
lancering, zodat zij betrokken zijn 
en de data ook daadwerkelijk gaan 
invoeren? (Hoe krijg je de 
organisatie mee)?

En nu?
De Koninklijke Bibliotheek streeft 
naar een lancering van een eerste 
versie van de Cockpit. Volgens 
planning wordt deze eerste versie 
dit jaar nog afgerond. Deze versie 
is een start en bevat nog niet alle 
gewenste oplossingen, maar wordt 
wel in de hier geschetste richting 
ontwikkeld. 



Let’s




