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PROVINCIE
NOORD-HOLLAND

CROSSOVERS VOOR
BIBLIOTHEKEN
In 2018 is Service Design Studio 31Volts door de Provincie
Noord-Holland uitgenodigd om op zoek te gaan naar
crossovers voor bibliotheken. Welke kansen zijn te vinden buiten het gebouw van de bibliotheek? En hoe kan
de bieb invulling kan geven aan haar missie?

De uitdaging waarvoor 31Volts gevraagd is,
is enerzijds om op zoek te gaan naar crossovers voor bibliotheken. Anderzijds hoe je
door middel van een design gedreven
benadering crossovers weet te vinden en
ontwerpen. Ons onderzoeksgebied was The
Base op Schiphol Centrum; een bedrijfsverzamelgebouw waar meerdere grote organisaties zijn gevestigd. Een gebouw met ruim
2000 medewerkers. In het Atrium van The
Base is een aantal jaar geleden een biblio-

theek gebouwd: ‘The Library’. Deze bevat een
collectie boeken, tijdschriften en kranten
rondom een grote leestafel. Een enkeling eet
er tijdens de lunchpauze een boterham.
De kracht van het initiatief om in The Base
een bibliotheek te vestigen ligt in het toevoegen van waarde voor de huurders. De vraag
was echter of de waarde van de bibliotheek
wel voldoende tot zijn recht kwam. Daar leek
het in eerste instantie niet op.

Doelstellingen en verwachtingen stemmen we af in de eerste teamsessie
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CROSSOVER 1
DOELEN VOOR
DE BIEB VAN
MORGEN

DE DYNAMIEK VAN DE DAG
VOOR EEN SPECIFIEKE DOELGROEP
The Base Library stimuleert

HERKENBARE OMGEVING

MEER DAN BOEKEN

ALTIJD TOEGANKELIJK

De interface kan specifiek worden
afgestemd op het bedrijf. Hiermee
mengt de bibliotheek zich in de
vertrouwde omgeving van de
werknemer.ii

Het zijn niet alleen boeken die de
medewerker in de app kan vinden,
maar ook services, e-books, artikelen,
luisterboeken en cursussen. Kortom:
alles wat de bieb te bieden heeft!

Het aanbod van de bibliotheek is
altijd en overal toegankelijk. Of je
nu naar werk reist, aan het werk
bent of thuis op de bank zit.

SPECIFIEKE COLLECTIES
De collectie per kast is afgestemd
op de specifieke wensen van de
stakeholders. De bibliotheek kan
in de rol van curator effectiever
omgaan met collecties.

DYNAMIEK VAN DE DAG
De bibliotheek staat op het juiste
moment klaar. Werknemers
vertrekken van werk naar huis en
kunnen nog snel een boek mee
grissen voor ze de trein in stappen.

AUTOMATISCH ABONNEE
Wanneer een medewerker start
met werken bij een bedrijf in The
Base, is deze automatisch lid van
de bibliotheek. Hiervoor hoeft de
werknemer niets te doen! Dit is
een van de voordelen van werken
op deze plek.

DE BEHOEFTE
van de eindgebruiker

DE BETEKENIS
van de crossover
De bibliotheek is niet langer
fysieke plek, maar is ook in
digitale vorm aanwezig en heel
toegankelijk. Het bereik van
de bibliotheek kan nog groter
zijn wanneer er samengewerkt
wordt met het bedrijfsleven. The
Library in The Base is hier een
goed voorbeeld van, maar zou nog
succesvoller kunnen zijn. Denk
aan een bescheiden verzameling
van boeken die je zonder
abonnement mee mag grissen van
een plek waar je dagelijks komt.
Een oplossing voor mensen die
met het openbaar vervoer reizen
bijvoorbeeld. De kans dat mensen
het geleende boek terugbrengen
naar de plek waar ze werken is iets
om verder te onderzoeken.
Hiernaast is een digitale vorm
van aanbod ook goed in te vullen.
Denk aan een app die samen

met werkgevers ontworpen wordt
als een praktische tool voor
medewerkers. En mensen die
voor een periode in Nederland
wonen en werken. Een dynamiek
waar je als Bibliotheek op in kunt
spelen. Haarlemmermeer is een
gemeente met veel bedrijvigheid,
dus waarom niet onderzoeken hoe
je relevant kunt zijn voor mensen
die in de gemeente werken door
crossovers aan te gaan met de
bedrijven rond Schiphol?

De gebruiker van vandaag
zegt behoefte te hebben aan
gemak. Gemak is wat het leven
makkelijker en plezieriger maakt.
Je zou kunnen zeggen dat de
gebruiker voor de weg met de
minste weerstand kiest. Is het
meer werk om een boek te lenen
dan om het te kopen, dan is de
keuze snel gemaakt. Hierin ligt
een belangrijke kans voor de
Bibliotheek.

DE ROL
van de bibliotheek
Lid worden van de bibliotheek
wordt nog wel eens als ‘gedoe’
gezien en starters vinden de
kosten dikwijls niet opwegen
tegen het aantal boeken dat ze
lezen. Hoe kan de bibliotheek deze
drempel verlagen?

De tweede invalshoek vraagt
om een sterke, bijna zakelijke,
benadering van het ‘verkopen’ van
de Bibliotheek. Niet op business to
consumer manier, maar met een
business to business benadering.

Dit betekent dat bibliotheken
hun rol als kennisdeler nog beter
in kunnen zetten. Middels een
specifiek aanbod in verschillende
vormen kan de Bibliotheek
inspelen op de dynamiek van de
dag van mensen.

DE PILOT

HET STRATEGISCHE ADVIES
voor de bibliotheek
Deze crossover kent twee
invalshoeken. In de eerste staat
het aanbieden van fysieke boeken
nog steeds centraal. De innovatie
is het aanbieden van een collectie
die aansluit op specifieke wensen
en behoeftes.

Het is aan de Bibliotheek om
mee te bewegen in veranderende
tijden. De deel- en leeneconomie
groeit snel: Iets waar bibliotheken
als geen ander ervaring mee
hebben. Een lange tijd was het
vanzelfsprekend dat je een
boek leent bij de Bibliotheek.
Tegenwoordig lenen mensen al
snel van elkaar. Om in te spelen
op deze verandering, moeten
de producten en diensten van
de bibliotheek aansluiten op de
nieuwe behoeftes van mensen.

Het nieuwe lid van de Bibliotheek
is niet één persoon, maar een
bedrijf waar veel mensen werken.
Van de Bibliotheek vraagt dit om
een nieuwe manier van denken en
werken. Eenmaal goed uitgevoerd
kan deze invalshoek een hele
nieuwe markt aanboren en het
merk ‘de Bibliotheek’ een nieuwe,
waardevolle lading geven.

We ontwerpen een digitale service
(app) met een bedrijfsspecifieke
interface waar je het aanbod van
de Bibliotheek kunt vinden. Het
doel van de pilot is enerzijds om
er achter te komen of deze vorm
van samenwerken met een bedrijf
werkt, anderzijds om te testen hoe
de digitale service wordt gebruikt.
De belangrijkste succesfactor
van de pilot is dat één grote
organisatie op Schiphol,
bijvoorbeeld KLM, de waarde
van deze crossover herkent en

participeert in de pilot.
Deze crossover is succesvol
wanneer er meerdere bedrijven
zijn die deze digitale service van
de Bibliotheek inkopen, en hun
medewerkers er gebruik van
maken.
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Een van de vier scenario’s waarin de gevonden kansen worden uitgelegd
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Het ontwerpproces

De fasen die we in een project doorlopen zijn
altijd: Frame > Learn > Create > Transform. Dus
ook het project in The Base Library begon
met het framen van het vraagstuk. De opdracht: ‘Waardevolle crossovers vinden voor
de bibliotheek’, namen we onder de loep. Met
het team gaven we antwoord op vragen als:
Waarom zijn we opzoek naar crossovers?
Wat is het echte probleem achter de vraag?
En waar hebben we het eigenlijk over bij zo’n
kruisbestuiving? Maar ook: Wanneer is een
crossover waardevol? En wat moet deze
precies opleveren?

“Wat is het echte
probleem achter de
vraag?”
Van inzichten naar kansen

De inzichten uit de gesprekken waren gemakkelijk te clusteren. We ontdekten vier
overkoepelend thema’s:
De dynamiek van de dag; de bieb gaat in
dit thema veel digitaler werken. Hiermee is ze

toegankelijker in het dynamische leven van
haar gebruikers
Thuisvoelen in een andere taal; hier vervult
de bibliotheek haar rol als ideale opleider.
Toegankelijk, betrouwbaar en kundig.
Kijken op plekken waar we normaal niet
komen; hierin staat het belang van aankloppen bij de buren centraal. In The Base bleek
het gevestigde kinderdagverblijf bijvoorbeeld
veel behoefte te hebben aan een samenwerking met de bieb!
Mensen aan het lezen krijgen; hierin wordt
het aanbod van de bibliotheek pro-actief
onder de mensen gebracht, in tegenstelling
tot het huidige systeem, waarin alle actie van
handelen bij de gebruiker ligt.
Deze inzichten boden de bieb ontzettend veel
kansen! Ieder inzicht kun je namelijk op tig
manieren invulling geven. De beste manier
vind je door met mensen in gesprek te blijven gaan en dingen uit te proberen. Als we
dit maken, wat gebeurt er dan? En stel dat
we het ook zo doen? De verschillende kansen
hebben we vormgegeven in scenarioposters.
Op de posters staat de rol van de bibliotheek
scherp gedefinieerd en geven we een strategisch advies over hoe je met de inzichten
om kunt gaan. De scenario’s zijn fictief, maar
bieden een goede basis voor experimenten.

We komen regelmatig samen om kennis en inzichten te delen
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Learning by doing

Design gedreven innovatieprojecten
staan bekend om het ‘Learning by Doing’.
Wanneer je met je team twijfelt of iets
een goed idee is, dan kun je het beste iets
uitproberen. Dit betekent dat projecten
vragen om een hands-on aanpak, om
actie en snelheid, om prototypes en
experimenten.
Het ‘leren door dingen te doen’ gaat niet
ten koste van de strategische agenda
van de opdracht, zolang je regelmatig
reﬂecteert op de voortgang van het
project. In het project voor The Base Library
resulteerde deze houding in verschillende
prototypes. We experimenteerden met
korte leesverhalen voor onder de lunch, een
creatief boekenbos in het kinderdagverblijf
en een inschrijfoptie voor taalles. De
taalcursus bestond nog niet, maar de
inschrijvingslijst was een test om te zien of
er interesse was. In twee dagen was de lijst
zo goed als vol! Een mooie kans voor de
bibliotheek dus, om hierin te faciliteren. Met
eenvoudige interventies kun je dus zomaar
hele waardevolle crossovers ontdekken!

Een selectie van prototypes uit het project
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De businesscase

Het is belangrijk om onderscheid te maken
tussen goede ideeën en dingen die nodig
zijn om als bibliotheek relevant te blijven. De
impact van een goed idee in de vorm van een
service scenario is waardevol en kan invulling geven aan een behoefte. Behoeftes van
mensen blijven echter veranderen en daarom
is het belangrijk om daar continu in mee te
blijven gaan.

Hier zijn een ander soort ideeën voor nodig.
Dit betekent bijvoorbeeld dat iedere organisatie tegenwoordig vaardigheden moet ontwikkelen om om te gaan met die verandering. Het
vraagt om een mentaliteit waarin starten bij
de belevingswereld van mensen én leren door
te doen een vanzelfsprekendheid is. Het vraagt
om organisaties waarin continu leren centraal
staat. Pas dan is het mogelijk om relevant te
blijven.

CREATE
MAAK PROTOTYPES | Deze kunnen veel

verschillende vormen aannemen. Van een
voorwerp tot aan een event.

BEPAAL IN
WELK EXPERIMENT
JE HET BESTE JE
TIJD KUNT
INVESTEREN

DEZE FASE WORDT
IN EERSTE INSTANTIE VAAK DOOR HET
ONTWERPTEAM
ACHTER DE SCHERMEN ONTWORPEN
EN GEBOUWD

BEPAAL VOORAF
WELKE RESULTATEN
JE WILT BOEKEN
BRAINSTORMEN
EN SCHETSEN VAN
DE PROTOTYPES IS
DE EERSTE STAP

Een pagina uit het procesboek

Oplevering op maat

Om de organisatie op weg te helpen met het
ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn
om met verandering om te gaan, hebben
wij het ontwerpproces inzichtelijk gemaakt.
In de oplevering hebben we de vier fases
frame, learn, create en transform beschreven
en laten we zien welke keuzes we in het
project gemaakt hebben. Daarnaast geven
we per fase tips voor het betrekken van
stakeholders, het organiseren van workshops,
het inrichten van een ontwerpproces en het
evalueren van inzichten.
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Wij ontwerpen voor
organisaties met de
ambitie waardevol
te zijn voor mensen.

En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Want
wij zijn ontwerpers, en ontwerpen doe je
voor anderen en niet voor jezelf. Waarde
creëren voor mensen, dat is wat wij doen.

We beginnen altijd met de uitdaging! Hoewel
dit in design (helaas) niet altijd vanzelfsprekend is, besteden wij daar veel aandacht en
tijd aan. Iets waarin service design zich onderscheidt van andere vormen van design.
Begrijpen we echt waar de uitdaging over
gaat? Hoe ziet deze uitdaging er uit vanuit
het perspectief van de eindgebruiker? Welk
‘probleem’ willen we nu eigenlijk echt oplossen?

Een vraag die wij regelmatig krijgen is: Maar
wát ontwerpen jullie dan precies? Een vraag
waarop we het antwoord vaak verschuldigd
moeten blijven. Een vraag die we in ieder
geval niet kunnen beantwoorden met een
product zoals een poster, een app of een
interieur.

Grip op de uitdaging

Service design gaat over het ontwerpen van
de relatie tussen organisaties en hun klanten. En dat ziet er in iedere sector, en in ieder
project weer anders uit. Iets waardoor wij
op veel bijzondere plekken komen en met
veel verschillende mensen mogen werken.
Van de straten van Caïro tot aan scholen in
Noord-Brabant. Van de F-Pier op Schiphol
tot aan de machinekamer van een lift op de
Zuidas in Amsterdam. En van vrijwilligers bij
Slachtofferhulp Nederland tot aan de ambtenaren van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat in Den Haag.

Pas wanneer we deze vragen beantwoord
hebben. En pas wanneer we de impact van
de oplossingen kunnen zien en meten, pas
dan ronden wij een service design project af.

In ons werk is design de werkwijze, de aanpak
en de benadering. Voor ons is design een
werkwoord. Juist hierdoor kunnen we mensen betrekken in het ontwerpproces. Van het
onderzoek via de co-creatie en het prototypen tot aan de implementatie van nieuwe
oplossingen.

Als we voldoende grip hebben op de uitdaging, en als we de belevingswereld en
behoeftes van van mensen in kaart hebben
gebracht, gaan we op zoek naar oplossingen.
In welke richting gaan we die vinden?
Welke oplossingen zijn er nodig om waarde
te creëren voor de eindgebruiker én onze
opdrachtgever. En nog veel belangrijker;
hoe gaan we dit waarmaken?

31Volts
Schaverijstraat 11
3534 AS Utrecht
info@31v.nl
030 8903220

