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Doelen
Met welke gegevens kunnen we het verhaal over 

onze landelijke, provinciale en lokale bijdragen aan 

de drie maatschappelijke opgaven het beste 

vertellen en onderbouwen? Waar komt die data 

vandaan, welke indicatoren zijn relevant en hoe 

maken we die inzichtelijk?

De uitdaging



Learnings expert interviews



Vertaling van opgaven naar KPI’s en indicatoren

“Vertaal de hoog over 
opgaven naar kaders 
waar ruimte blijft voor 
de lokale context van 
de bibliotheek.”

Hoe komen we van de drie maatschappelijke 

opgaven naar KPI’s en indicatoren?  

De opgaven zijn erg abstract en er wordt data 

verzameld op verschillende niveaus. Als we de 

dienstverlening, in het kader van de drie 

opgaven, operationaliseren vanuit de 

landelijke programma’s en in kaart brengen 

welk aanbod onder welke opgaven valt, dan 

hebben we een duidelijk vertrekpunt.  

Op deze manier kan een bibliotheek laten zien 

wat ze doen, binnen welke opgaven, hoeveel 

mensen ze bereikt hebben en wat de impact is. 

Hoe komen we tot deze vertaling? 

We zullen vanuit de landelijke opgaven een 

startpunt moeten bepalen, met landelijke 

definities. Er is een conceptuele en operationele 

vertaling nodig om vanuit de opgaven tot 

proposities te komen. Vanuit de input die we nu 

ophalen, moeten er kaders worden geschetst waar 

ruimte blijft voor de lokale context van de 

bibliotheek.  

De Koninklijke bibliotheek kan deze rol op zich 

nemen en ervoor zorgen dat we vanuit deze kaders 

binnen de hele sector dezelfde taal gaan spreken. 



KPI’s en indicatoren

“Het is belangrijk dat 
we tot KPI’s en 
indicatoren komen die 
het verhaal van de 
bibliotheeksector 
ondersteunen.”

Wat is de rol van KPI’s en indicatoren? 

Het is belangrijk dat we tot KPI’s en 

indicatoren komen die het verhaal van de 

bibliotheeksector ondersteunen. Zodat we als 

sector kunnen laten zien hoe wij impact 

maken.  

Om hiertoe te komen, zouden we de drie 

opgaven als overkoepelende kapstok kunnen 

gebruiken. Hierbij is het wel van belang dat er 

datadefinities worden vastgesteld, 

bijvoorbeeld door de Koninklijke Bibliotheek.

Hoe komen we tot KPI’s en indicatoren rondom 

de maatschappelijke opgaven? 

Een vertrekpunt kan zijn om de KPI’s te koppelen 

aan de landelijke programmalijnen van de KB. 

Echter hebben niet alle bibliotheken gelijke 

speerpunten. Daarom zouden we bijvoorbeeld per 

opgave drie thema’s kunnen vaststellen en dankzij 

deze kaders komen we tot twee KPI’s die gaan 

over de output.  

De opgaven lenen zich goed voor effectmetingen, 

daarom zouden we SMART indicatoren kunnen 

vaststellen die gaan over de impact. Zo brengen we 

in kaart wat de opgaven voor het individu 

opleveren. 



Behoeften rondom data (kwantitatief en kwalitatief)

Welke behoeften leven er vanuit de 

verschillende gebruikers van de Cockpit? 

Wanneer we spreken over de gebruikers van 

de Cockpit, dan gaan we binnen de context 

van de interviews uit van bibliotheken, POI’s, 

de VOB en de Koninklijke bibliotheek.  

De data wordt door alle gebruikers ingezet 

voor verantwoordingen. Bibliotheken richting 

gemeenten, POI’s richting de provincie en de 

VOB en KB richting het Ministerie. Hierbij is 

de wens uitgesproken dat er in de latere fases 

ook inzicht komt in sturingsinformatie.  

Er wordt aangegeven dat er behoefte is om 

data in te kunnen zien rondom trends, 

ontwikkelingen en lange termijn inzichten 

vanuit lokaal, provinciaal tot landelijk niveau 

te kunnen inzien. Binnen deze data wordt er 

gesproken over zowel kerngetallen ( zoals 

aantal activiteiten, bezoekers, aantal 

inwoners, deelnemers en aantal 

medewerkers) als impact metingen en 

evaluatieve data. 

“Dankzij kwantitatieve 
en kwalitatieve data is 
de Cockpit van 
waarde voor alle 
gebruikers.”

Hoe verhouden kwantitatieve en 

kwalitatieve data zich tot elkaar?  

De gebruikers geven aan dat kwantitatieve en 

kwalitatieve data beide nodig zijn en dat ze 

elkaar juist versterken. Wanneer het gaat om 

kwalitatieve data, wordt aangegeven dat 

achter elk cijfer een mens schuilt en dat dit als 

belangrijke waarde wordt gezien door 

bibliotheken.  

Juist de verhalen vertellen de impact, als we 

dit door middel van storytelling, quotes of 

visualisaties over kunnen brengen dan wordt 

het waardevol in stakeholder communicatie 

en zorgt het voor intern draagvlak voor 

medewerkers die niet gewend zijn met data te 

werken. 



Data, informatie en kennis Hoe verbinden we de data naar informatie, 

zodat bibliotheken dit kunnen vertalen naar 

kennis? 

De meest voorkomende aanpak zal zijn om 

vanuit een vraag op zoek te gaan naar data. 

Daarom is het belangrijk dat we binnen de 

Cockpit uitgaan van welk verhaal we willen 

vertellen, in plaats van welke data we willen 

inzien.  

Voor bibliotheken is het van belang dat de 

data en informatie op een gebruiksvriendelijke 

en toegankelijke manier getoond wordt. 

Hierbij moet de juiste balans gevonden 

worden tussen overzicht en verdieping.  

De vertaling en duiding van data is essentieel 

om ervoor te zorgen dat bibliotheken 

inzichten kunnen opdoen en deze kennis 

kunnen inzetten. Hiernaast is het belangrijk 

dat de data en informatie binnen de Cockpit 

een gelaagdheid en diverse invalshoeken 

heeft, zodat het voor alle lagen binnen de 

sector waardevol wordt.  

De vertaling van een basaal niveau van 

informatie naar wat dit betekent voor de 

lokale context kan niet door de Cockpit 

gefaciliteerd worden, deze rol ligt bij de POI’s. 

“Hoe verbinden we de 
data naar informatie, 
zodat bibliotheken dit 
kunnen vertalen naar 
kennis?”

Aan welke data en informatie is behoefte?  

Het is belangrijk dat er voor de verschillende 

gebruikers relevante informatie te vinden is 

binnen de Cockpit. Hiernaast kan de Cockpit 

ook relevant zijn voor gemeenten en andere 

samenwerkingspartners.  

Uit de interviews blijkt dat bibliotheken graag 

met elkaar in contact willen komen en door 

middel van benchmarken van elkaar willen 

leren. Het is belangrijk dat dit binnen 

verschillende parameters mogelijk is en dat 

dezelfde definities worden gehanteerd. 

Bibliotheken zouden graag inzicht willen 

verkrijgen in vergelijkbare bibliotheken 

(karakter, inwoners, leden). Hiernaast is een 

overzicht van het aanbod van 

samenwerkingspartners relevant, zodat 

bibliotheken en partners elkaar kunnen 

versterken.  

Ook wordt geopperd om relevante 

onderzoeken te delen, passend bij de 

maatschappelijke opgaven. Op deze manier 

wordt de Cockpit een kennisplatform waar 

gebruikers op een toegankelijke manier kennis 

kunnen vergaren. 



De Design dag



Opgehaalde input



• Bibliotheek directeur en management 

• MT bibliotheken 

• Programmamakers 

• Marketeers bibliotheken 

• Adviseur 

• POI’s

Doelgroepen
Er is in beeld gebracht wat de belangrijkste doelgroepen van de Cockpit zijn. 

Om vervolgens af te stemmen wie de ‘ambassadeurs’ zijn. Wie is het persoon 

die het merk als eerste omarmt en er over gaat praten?



De ambassadeurs van de cockpit zijn 
de programmamaker, marketeer en 
adviseur POI. Als zij enthousiast zijn, 

overtuigen ze de rest. 



Behoeften

• Welke programmering heeft welk effect?  

• Hoe kunnen we verbeteren?  

• Behoeften aan benchmarken 

• Bereik per doelgroep, per wijk, dorp, gemeente, provincie 

• Trend en ontwikkeling 

• Verantwoording 

• Impact meting/ duiding 

• Evalueren 

• Eenduidige data

Welke behoeften leven er bij ‘de ambassadeurs’? Door die in kaart te 

brengen ontstaat er een heldere ‘eisenlijst’ voor de Cockpit.



Probleem

• Gebrek aan overzicht 

• Geen uniformiteit 

• Er is geen beeld van trends en ontwikkelingen 

• Dataverzameling is ad hoc 

• Geen afspraken/ eenduidigheid in werkwijze 

• Niet weten waar te beginnen 

• Geen prioriteit vanuit MT 

• Te weinig kennis (om data te duiden) 

• Iedereen vindt opnieuw het wiel uit 

• Geen mogelijkheid tot benchmarken 

• Tijdrovend om je wegwijs te maken in alle data 

• Geen mogelijkheid tot impact meting van programma’s

We gaan verder met ‘de ambassadeurs’ en het probleem dat we voor hen 

oplossen. Tegen welke problemen lopen zij aan?



Verzamelde oplossingen

Maak eenvoudige dashboards, met antwoorden 
op veel gestelde vragen. Opbrengst: 

begrijpelijker en begeleiding.

Geef data-nerds de sleutels, laat ze zoveel mogelijk zelf 
instellen (datasets, filters, selecteer). Maak het ‘open’.

Automatisering.Permanente enquête: terugkerend 
gestandaardiseerd onderzoek onder alle 

bezoekers. Opbrengst: gelijkheid in het ophalen 
van data.

Theory of change als steunpunt 
acties.

Sociale kaart per gemeente via de 
Cockpit. Opbrengst: inzicht in 

verschillen tussen bibliotheken en 
diens bezoekers.

Inbedden in lokale structuur. Opbrengst: MDW kan vanaf 
dag 1 op de hoogte zijn van het bestaan.

Datasanering; alle irrelevante, foutieve en 
onvergelijkbare data eruit. Opbrengst: overzichtelijker en 

betrouwbaarder.

Platform voor vragen/ discussie.

Hoe kunnen we inspelen op die behoeften en de ‘problemen’ oplossen van de ambassadeurs?



Verzamelde oplossingen

Best (Cockpit) practices van bibliotheken. Wat hebben zij 
gedaan met de data en wat is het effect/ resultaat 
daardoor geweest. Opbrengst: stimuleert gebruik.

Cockpit ambassadeurs per bibliotheek POI et cetera, 
opleiden. Opbrengst: spokespersons om het relevant en 

onder de aandacht te houden.

Video van de Cockpit waarin wordt getoond 
waar je wat kan vinden en gebruik: ’De cockpit 

tour’ 
Opbrengst: draagvlak bij bibliotheken.

Succesverhaal van bezoeker/ cursist uitlichten en onder 
bouwen met data. Over diens reis voor en na bezoek

POI’S organiseert invulsessies met bibliotheken.  
Opbrengst: eenduidig invullen van de vragenlijsten.

Afspraken rondom data verzameling 
(geen appels met peren vergelijken). 

Opbrengst: schone data

Activiteiten koppelen aan CBS en Mosaic om 
impact en gebruik door doelroepen aan te 

tonen.

Onderdelen Cockpit behandelen in focus 
teams.

POI ondersteuningsplan > werken met de 
Cockpit.

Hoe kunnen we inspelen op die behoeften en de ‘problemen’ oplossen van de ambassadeurs?



Wat brengt ons verder en  

wat houdt ons tegen om KPI’s en indicatoren 

rondom de maatschappelijke opgaven  

vast te stellen?



Duidelijk hebben wat en voor wie wat doen; 

Prioriteren; welke data licht je uit? Need to know vs Nice to know. 

Veel andere expertises/ bronnen waar we van kunnen leren; 

Interview met experts rondom opgaven; 

Dezelfde taal spreken;

Alles in één keer willen doen; 

Veel stakeholders met verschillende belangen; 

Groot thema; 

Beperkt capaciteit/ tijd voor werken met data; 

Er is een overdaad aan data, maar overzicht ontbreekt.



Learnings Design dag



Samenvatting

(Nog) niet gelukt om KPI’s/ indicatoren vast te stellen. 

We zijn nog niet gekomen tot handzame KPI’s of 

indicatoren. Er zijn wel richtingen genoemd:  

- Ophalen uit wetenschappelijk onderzoek wat indicatoren 

zijn. 

- SMART maken van de maatschappelijke opgaven. Maak 

het concreet. 

- Betrek subsidiegevers; wat vinden zij belangrijk? 

- Nulmetingen standaardiseren in gezamenlijk bibliotheek 

onderzoek. 

- Onderzoekers. 

> Betrekken van stakeholders. 

Het is van belang om o.a. de koersgroepen van de drie 

maatschappelijke opgaven hier nauw bij te betrekken. 

Maar ook (sub)doelgroepen van programma’s,  POI’s en 

gemeenten. Er zijn veel stakeholders, met uiteenlopende 

belangen; goed om gezamenlijke doelen te formuleren.

> Landelijk versus lokaal  

Landelijk als basis, lokaal als maatwerk; landelijk als 

referentiekader, vervolgens eigen programmering 

“personaliseren”. 

>  Wat appels van peren kunnen leren 

De data van bibliotheken is een manier om voortgang te tonen 

en anderen te activeren. Het dient niet als wetenschappelijk 

onderzoek. De data hygiëne perfect krijgen is geen hoofdtaak, 

de data vertalen naar verhalen voor elkaar wel.



Tweeledig gevoel

Het resultaat riep na afloop van de tweede design dag tweeledige gevoelens op bij 

de organisatoren en werkgroep. Gezien het verwachte resultaat: het vaststellen van 

KPI’s. Ook in de werkgroep was daar behoefte naar en leefde er hoop.  

De werkgroep voelde zich niet in staat om KPI’s vast te stellen, maar gaven wel 

richting. Het uiteindelijk vaststellen van KPI’s vergt leiderschap en autoriteit. Iets dat 

buiten de werkgroep om gezocht dient te worden. 

Er is wel een grote betrokkenheid gebleken en een groot draagvlak voor de Cockpit. 

Vooral voor het belang van het visuele aspect en ‘storytelling’; de data vertalen naar 

heldere verhalen, zodat men kan leren van elkaar. 

Dat geeft veel vertrouwen in de toekomst van de Cockpit.



Meten versus vertalen



Doelen“Here’s what our 
product can do” 

“Here’s what you 
can do with our 

product” 
V S

sound similar, but they are completely different approaches~ Jason Fried (Basecamp) 



DoelenWillen we het 
meten?

Willen we het 
vertalen?

V S



Vertalen versus meten

“Vertaal de data die 
er al is naar 
verhalen die gaan 
over de 
maatschappelijke 
impact, die we 
creëren.”

Hoe komen we van de drie maatschappelijke 

opgaven naar KPI’s en indicatoren?  

Een veelvoorkomend antwoord van de 

werkgroep was dat de opgaven; veel 

omvattend en groots zijn, daarnaast ontbreekt 

het aan overzicht in stakeholders, POI’s en 

andere samenwerking partners. Dit is een 

drempel om KPI’s en indicatoren te 

formuleren.  

 

Wij zien hierin twee richtingen:  

vertalen óf meten. De eerste houdt in dat we 

de gegevens die we nu hebben, vertalen 

a.d.h.v. vastgestelde ‘eisen’. Ter invulling van de 

Cockpit. De laatstgenoemde is het vaststellen 

van een manier om nieuwe invulling voor de 

Cockpit te verzamelen.  

 

Wij adviseren om alle gegevens te vertalen, 

omdat deze al beschikbaar is en dit leidt tot 

een snelle en realistische invulling van de 

Cockpit. Door de data te vertalen, creëren we 

de verhalen die we kunnen vertellen.

Hoe komen we tot deze vertaling? 

Stel, samen met een expert per opgave, KPI’s 

en indicatoren vast, bijvoorbeeld: “… 

uitgeleende boeken staan gelijk aan .. kilo 

leesbevordering”. Het gaat namelijk niet om de 

gedetailleerde cijfers, maar dat ze allen op 

dezelfde manier ‘gelezen’ worden. 

 

Het is tenslotte geen wedstrijdje om te 

vergelijken, maar een tool om te leren van 

elkaar en te inspireren. 

Benader een professor bijvoorbeeld over 

leesbevordering, Mosaic of CBS om de 

formules samen te vormen.  Een vertrekpunt 

zouden de landelijke programmalijnen kunnen 

zijn. 

Er is al heel veel data beschikbaar. Dit is een 

snelle en realistische manier om alle 

beschikbare data te vertalen naar heldere 

KPI’s en indicatoren. Zo wordt de data in de 

Cockpit door de gehele community op 

dezelfde wijze ingediend en gelezen.



Welk verhaal willen we vertellen?

“Probeer door die 
vertaling het juiste 
verhaal aan de juiste 
doelgroep te 
vertellen.”

Van vertalen naar verhalen 

Door de data te vertalen, creëren we verhalen die we kunnen 

vertellen. Verhalen waaruit de maatschappelijke impact blijkt. 

Begrijpelijk en helder voor iedereen. Wat leidt tot informeren, 

inspireren én activeren. 

 

En aan wie? 

Het is van belang om in kaart te brengen over wie het verhaal gaat. 

De doelgroep, van een opgave, wordt gezien als één doelgroep, wat 

niet zo is. Door deze te segmenteren, te inventariseren en te 

karakteriseren krijgen we inzichtelijk voor wie we het doen. Wie 

welke belangen en behoeften heeft, en hoe deze geactiveerd 

kunnen worden. 



User stories



User stories

Manager Koninklijke Bibliotheek - 
landelijk  

Als manager van de Koninklijke Bibliotheek, 

wil ik inzicht verkrijgen in de landelijk breed 

behaalde resultaten rondom de eerste 

maatschappelijke opgave, zodat ik dit kan 

gebruiken ter verantwoording naar het 

ministerie.

Marketeer van bibliotheek - lokaal 

Als marketeer bij de bibliotheek,  

wil ik inzicht in mijn eigen prestatie ten 

opzichte van andere bibliotheken. Ik heb 

behoefte om te benchmarken, zodat ik kan 

leren van anderen. Daarnaast weet ik zo 

aan welke knoppen ik moet draaien en leer 

ik de doelgroep beter kennen.

Programmamaker - lokaal 

Als programmamaker van de bibliotheek, 

wil ik data gebruiken ter ondersteuning van 

het samenstellen van programma’s. Een 

overzicht in data geeft mij ook de 

mogelijkheid impact van programma’s aan 

te tonen en te benchmarken.

Adviseur POI - provinciaal 

Als adviseur bij een POI, wil ik inzicht 

verkrijgen in wat er landelijk en provinciaal 

gebeurd om dit toe te spitsen in kansen, die 

er voor bibliotheken nog liggen op lokaal 

niveau. Zodat ik op lokaal niveau 

bibliotheken een gegrond advies kan geven.



Reacties design dag



Reacties

Doel communiceren, later checken of 
dit doel bereikt is middels activiteiten. 

Wat is de gemene deler?

Iets wat doet vermoeden dat het om 
analytische interactieve data gaat.Vertaalslag nodig. Sturing en 

keuzes maken. KPI’s rondom 
effecten en impact. Mix algemeen 

data en lokaal.

KPI’s: waar heb jij aan 
bijgedragen, dankzij jouw 

inspanning?

Veel handvatten

Meer input nodig vanuit 
opgaven.



Doelen

Boekentip:  

“Er worden veel gegevens verzameld over en 

onderzoeken gedaan naar de culturele en 

creatieve sector. Maar wat zeggen die data en 

onderzoeken? Rogier Brom laat in het 

openingsartikel zien dat indicatoren als 

publieksbereik of eigen inkomsten kunnen 

zorgen voor een eenzijdig perspectief op 

kwantitatief resultaat zonder oog voor de 

gevolgen ervan voor het beleid van een instelling. 

Hij benadrukt de noodzaak van langlopende 

monitoring om trends en ontwikkelingen binnen 

de verschillende sectoren beter in kaart te 

kunnen brengen.” 

boekman.nl #133 Onderzoek en data

En nu?
Een logische vervolgstap is de 

koersgroepen van de 

maatschappelijke opgaven 

betrekken. Zij weten heel 

inhoudelijk wat de opgaven 

omvatten.  

 

Om vervolgens vanuit hier na te 

denken over hoe we dat meten.  

Iemand zal leiderschap moeten 

tonen, om vooruitgang te 

stimuleren. Die rol ligt in de ogen 

van de experts bij de Koninklijke 

Bibliotheek. 

https://www.boekman.nl/tijdschrift/boekman-133-onderzoek-en-data/


De naam ‘Cockpit’



Feedback naam

Sluit niet aan bij het doel. Het gaat meer over inzichten die je 
haalt uit de data. Dashboard impliceert 

dat het om cijfers gaat.

Kwantitatieve data past niet bij 
Cockpit.

De naam roept een beeld op en 
onderscheid zichzelf in bepaalde mate.  
In de branche hebben we het vaak over 
dashboards. Weet niet of dit aansluit bij 

nieuwsgierigheid en visie?De naam maakt mij  
niet nieuwsgierig.

Er blijkt niet uit om welke branche het 
gaat of wat er precies in staat.

Er is al zoveel, de Cockpit zorgt voor overzicht. 
Sturen en bijsturen, op alle niveau’s.

De naam heeft nog wel extra uitleg 
nodig om te begrijpen wat hier 

allemaal onder valt.

In een vliegtuig zitten ook passagiers, 
wat hebben zij hieraan? Dat verhaal 

ontbreekt nog.

Het gaat meer om een verslag. 
Een boodschap of verhaal delen.

Dekt niet de lading. Je bepaalt geen 
richting, maar laat zien of je op koers bent.

Klinkt hoger dan dashboard.



Eventuele suggesties voor een andere naam

Cockpit maatschappelijke 
opgaven Bibliotheken

Dashboard

Iets wat doet vermoeden dat het om 
analytische interactieve data gaat.

Index

Impactmonitor,  
dit sluit aan op de bovengenoemde 

voorwaarden bij vraag 2.

DATA dashboards Bibliotheken

Bibliotheekdash

Kompas
geeft aan welke kant het op 

gaat.

Onderscheidender 
t.o.v. Cockpit.

Datacenter 
maatschappelijke 

opgaven

Navigatie

Thermometer

Weerstation

Verkeerstoren

Meetstation



Let’s


