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Bij de Bibliotheek Gouda is de
dienstverlening persoonlijk
De Bibliotheek Gouda heeft zich getransformeerd
tot levendig cultuurcentrum midden in de lokale
gemeenschap. De statistieken uit Wise zijn daarbij
onmisbaar om de verbinding te leggen tussen
collectie en programmering.

Kennis is er om gedeeld te worden.

Plannen voor de Goudse gemeenschap
Gouda, stad van kaas, stroopwafels en tabakspijpen,
bestaat in 2022 750 jaar. Reden dus voor een feestje,
ook bij de plaatselijke bibliotheek. Zij willen graag
een internationaal symposium organiseren, samen
met onder andere het streekarchief. “Zoiets lukt
nooit in één jaar,” zegt Erna Staal, directeur van de
Bibliotheek Gouda. “Daarom bedacht ik alvast het
Librarian in Residence-programma. Je moet namelijk
connecties opbouwen.”
Een paar jaar geleden werd de Bibliotheek Gouda
geconfronteerd met een flink pakket bezuinigingen.
De organisatie heeft zich toen getransformeerd
naar één centrale bibliotheek in Gouda, aangevuld
met vier kinderbibliotheken en twee uitleenpunten,
verdeeld over de rest van de stad.
De centrale stadsbibliotheek is gevestigd in een
voormalige chocoladefabriek, waar ook andere
organisaties zitten, zoals een drukkerswerkplaats,
het streekarchief Midden-Holland en een
horecagelegenheid. Deze combinatie maakt
het tot een aantrekkelijke plek voor de Goudse
gemeenschap. De bibliotheek werd dan ook verkozen
tot beste bibliotheek van Nederland 2015/2016,
waarbij het concept van de Chocoladefabriek door
de jury werd omschreven als “een werkelijk nieuwe
betekenis aan het begrip bibliotheek” en “een ideale
plek voor inwoners van Gouda en voor andere
bibliotheken om inspiratie op te doen”.
“We krijgen in de Chocoladefabriek vaak groepen buitenlandse collega’s op
bezoek,” vertelt Erna. “Maar dan is de tijd die je met elkaar hebt zo kort. Met
dit nieuwe Librarian in Residence-programma kunnen we uitgebreid ideeën
uitwisselen waardoor je je eigen bibliotheek ook weer met nieuwe ogen gaat zien.”
Verschillende elementen hebben bijgedragen aan de transformatie van
boekenhuis naar cultuurcentrum waar collega’s uit het buitenland graag eens
komen kijken en dat een centrale rol speelt in belangrijke gebeurtenissen in de
stad Gouda. Wise speelde een belangrijke rol in deze transformatie.

De collecties aansluiten op
de programmering
Wise is volgens Erna onmisbaar voor de aansluiting met lokale
bibliotheekgebruikers: “Als uit de rapportages van Wise blijkt dat een bepaald
genre veel wordt uitgeleend, dan is het logisch dat je daar iets mee gaat doen. In
een stad als Delft, met heel veel studenten, is het leengedrag anders dan bij ons in
Gouda. Daar vragen andere materialen de aandacht dan hier.”

“Data, data, en nog
eens data. We zijn
er dol op.”
Erna Staal

Directeur van de
Bibliotheek Gouda

Je kunt de uitleencijfers daarnaast ook gebruiken
om samen met partners een link te leggen tussen
collectie en programmering. “Het leek vroeger wel
of collectie en programmering twee aparte werelden
waren. Mede met de data van Wise zorgen wij dat
deze twee meer op elkaar aansluiten. Als mensen heel
veel Karin Slaughter lezen, dan zou je wel gek zijn als
je daar niets mee doet.” Daarom heeft de bibliotheek
Karin Slaughter uitgenodigd om haar nieuwste boek
te komen presenteren en signeren.

De juiste mensen bereiken
De data en marketingtools van Wise helpen de
bibliotheek hun zichtbaarheid te vergroten. “Met
de marketingmodule van Wise is het makkelijker
om bijvoorbeeld een nieuwsbrief te versturen.
Wij gebruiken die dan ook om gerichter te
communiceren. We hebben diverse nieuwsbrieven:
zo hebben we gerichte communicatie voor onze
donateurs, voor gewone leners, voor jeugd… Je kunt
met Wise heel specifieke doelgroepen aanmaken
en ze zo van hele specifieke informatie voorzien.”
Uiteraard zonder dat de privacy van de gebruiker of
de diversiteit van de bibliotheek in het geding komt.
Erna let er goed op dat de wensen en belangen van
de meerderheid niet hun dienstverlening aan juist
de minderheidsgroepen overschaduwen. “Ik ben
niet van plan door deze data het aanbod te laten
verschralen,” vertelt ze. “Datapatronen zeggen
iets waar je als bibliotheek wat mee kan, maar we
moeten onze gidsfunctie nooit onderschatten. En dat
blijft mensenwerk.”

“Ik zie een bibliotheek heel erg als een
lokaal instituut. Je kunt veel van elkaar
leren op het gebied van systemen en
informatie verschaffen, maar de echte
inhoud is lokaal bepaald.”
Erna Staal

Directeur van de Bibliotheek Gouda

Wise heeft de bibliotheek geholpen bij de transformatie
van boekenhuis naar cultuurcentrum.

Resources inzetten op wat écht
prioriteit heeft
Een andere manier waarop Wise de Bibliotheek Gouda helpt om de Goudse
gemeenschap goed van dienst te zijn, is doordat er meer geld overblijft voor
activiteiten om de dienstverlening aan de bibliotheekgebruikers te verbeteren.
“Zonder een bibliotheeksysteem als Wise zou de bibliotheek een stuk
trager functioneren,” zegt Erna Staal.

Aansluiten op wat speelt in
de gemeenschap
De bibliotheek is nu zeven dagen per week van 9:00 tot 21:00 uur geopend, maar
er is niet altijd iemand fysiek aanwezig in de bibliotheek. Dit kan alleen dankzij
partnerships met andere organisaties en de selfservice-functionaliteiten van Wise.
De collectie is in de Chocoladefabriek bescheidener opgesteld dan vóór de
verhuizing, maar door de frontale presentatie erg aantrekkelijk. “Tegelijkertijd
zijn de uitleningen gestegen doordat de bibliotheek vaker beschikbaar is voor
de gebruikers.”
De bibliotheek werkt nauw samen met de andere organisaties in het pand om de
gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. “Het is belangrijk dat iedereen
de bibliotheek weet te vinden, maar even goed dat men met vragen ook echt bij
mensen van vlees en bloed terecht kan,” vervolgt Erna.
De bibliotheek kiest dan ook bewust voor samenwerking met lokale partijen zoals
culturele organisaties en plaatselijke boekhandels. Zo was er recentelijk een
pop-upboekhandel in de bibliotheek. “Boekhandels en bibliotheken bijten elkaar
helemaal niet. Mensen proberen vaak boeken uit in een bibliotheek, maar sommige
titels willen ze echt zelf hebben. Dan blijf je ze niet lenen, maar ga je ze kopen.”
Wise stelt de bibliotheek in staat om te weten wat de gebruikers interesseert en
wat ze nodig hebben. “We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat er leeft
in de Goudse gemeenschap. Daarbij hechten we aan een persoonlijke benadering.”

Dankzij Wise weet de Bibliotheek
Gouda wat de Goudse
gemeenschap nodig heeft.

“Met de data van Wise kunnen
we onze beslissingen baseren
op gedragspatronen van onze
bibliotheekgebruikers. Als je
bijvoorbeeld ziet dat een bepaald genre
veel wordt uitgeleend, is het logisch dat
je daar iets mee gaat doen. Zo baseren
we ons op feiten, en niet op aannames.”
Erna Staal

Directeur van de Bibliotheek Gouda

Wise stelt de Bibliotheek Gouda in staat persoonlijk contact te blijven
houden met de gebruikers. Wise helpt kosten te besparen, uitgebreide
gebruiksanalyses te doen en biedt marketingtools, waardoor de
bibliotheek in het centrum van de gemeenschap komt te staan.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over Wise? Ga naar oc.lc/wise-nl voor meer informatie.

Kennis is er om gedeeld te worden.
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