
  

Het uitlenen van boeken is een vertrouwde taak van bibliotheken. Maar 
de moderne bieb doet veel meer, organiseert van alles en is voor 
iedereen. ‘Wij zijn het multimediale centrum voor kennis en cultuur in de 
regio Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer’, aldus Bibliotheek Amstelland 
op sociale media.


Auke van der Meer, adviseur marketing en positionering bij de 
bibliotheek. ‘Wij zijn voortdurend op zoek naar hoe we mensen aan ons 
kunnen binden en zochten een instrument om te bewijzen waarom de 
bibliotheek relevant is.’ Van der Meer vroeg HippoLine om voor zijn 
organisatie een dashboard te ontwikkelen. Een nieuw instrument om 
andere vragen te kunnen stellen aan de data waarover Amstelland 
beschikt.


Nieuw gereedschap 

Van der Meer: ‘Wij werken al jaren met een modulair bibliotheeksysteem, 
dat heet bicatWise. In dat systeem zit alle informatie over onze leden, 
leentransacties en dergelijke. In bicatWise zitten wat rapportagetools 
waar we redelijk mee uit de voeten kunnen om onze resultaten te 
verantwoorden bij de gemeente. Op onze kerntaak doet bicatWise z’n 
werk goed. Je kunt selecties maken en dan hoest het systeem lijstjes op. 
Maar om die informatie te duiden moet je gaan puzzelen en dan nog kun 
je lang niet alle vragen stellen.’ Van der Meer illustreert de behoefte van 
zijn bibliotheek aan de hand van een recent voorbeeld. ‘Omdat wij 
nieuwe klanten meer gemak willen bieden hebben we een eenvoudig 
maandabonnement geïntroduceerd. Met Bieb Basis en het boetevrije 
Maandje Bieb Onbezorgd kunnen leden stoppen wanneer zij willen. Die 
flexibiliteit past bij deze tijd, maar slaat dat abonnementsmodel aan? Zo 
ja, bij welke leden en in welke wijk? Met dit dashboard kunnen wij onze 
prestaties gerichter onderzoeken. We hebben een instrument om het 
effect van campagnes te meten, signalen te kunnen inschatten, actie te 
kunnen ondernemen en nieuwe dingen te bedenken.’
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Auke van der Meer, adviseur marketing en positionering: 
‘Met ander gereedschap haal ik meer inzichten 

uit ons bibliotheeksysteem’



 

Het bibliotheek dashboard werkt met Qlik Sense Business en de brondata 
is verrijkt met CBS-data. In de BI-applicatie wordt geografische informatie 
weergegeven op kaart. Zijn je collega’s bij de bibliotheek enthousiast? Van 
der Meer: ’Jazeker. We gebruiken het dashboard in het managementteam.’ 


Sleuren en trekken 

Van der Meer wil ook nog wat zeggen over de samenwerking met 
HippoLine. ’Die was supergoed. Ronald begrijpt ontzettend snel wat wij 
precies willen weten. Het dashboard was vlot gebouwd en als ik een vraag 
heb dan bel ik en bouwen we weer wat bij. Dat is voor ons dé manier om 
als bibliotheek, een culturele instelling met weinig geld, toch hightech-BI te 
krijgen, op eigen houtje. Want veel innovatie in de bibliotheekbranche 
gebeurt in samenwerking met andere bibliotheken, op provinciaal of 
landelijk niveau. Dat traject zou ons te lang gaan duren. Wij dachten: we 
zetten de eerste stap. We hebben dan misschien niet direct een product 
dat helemaal af is, maar wel meteen aan onze behoefte voldoet. Vanuit 
onze bibliotheek gaan we proberen collega’s in andere delen van het land 
enthousiast te krijgen. Wie weet kunnen we dit dashboard samen 
doorontwikkelen.’
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Bibliotheek Amstelland 
heeft zo’n 40.000 
leden, verdeeld over 
vier vestigingen. De 
bibliotheek bereikt 
jaarlijks 900.000 
bezoekers. Die komen 
voor een boek, een 
cursus of debat, het 
lezen van een krant of 
ze gebruiken internet. 
De website van de bieb 
wordt 150.000 keer 
geraadpleegd en 
50.000 mensen 
gebruiken de App.
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