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Business-intelligence 

•  Welke informatie verzamel je als Bieb? En waarom? 



Business-intelligence 

het continue proces waarmee organisaties op gerichte 
wijze data verzamelen en registreren, analyseren… 
 
… en de daaruit resulterende informatie en kennis in 
besluitvormingsprocessen toepassen om de prestaties 
van de organisatie te verbeteren. 



Business-intelligence 

Monitoren 
 
Toetsen 
 
Analyseren  





Fact-based versus Opinion-based 

Op feiten gebaseerde informatie… harde data 
Een feit is een stelling die je kunt aantonen als waar of niet waar 
Dit kun je meten of observeren 
Bijvoorbeeld: er woont 10,6% Vergrijsde Eenvoud in mijn gebied  
 
Op meningen gebaseerde informatie… zachte data 
Een mening is iemands kijk op dingen, een geloof, overtuiging of manier 
van denken.  
Bijvoorbeeld: ik wil mijn kinderen niet belasten met mantelzorg 



Business-intelligence 



Business-intelligence - Fact-based 

•  Mosaicscan (gebied/klantenbestand) 
•  Segmentatiemodel samenleving 
•  14 hoofdgroepen, 50 subgroepen 
•  Identificeren en kwantificeren 



Business-intelligence - Fact-based 

•  Beeld schetsen over de regio 
•  Aantal onderwijs instellingen, niveaus?  
•  Aantal werkgevers, arbeidsplaatsen, werklozen?  
•  Aantal en type zorginstellingen, zorgnetwerken? 
•  CBS-gegevens 
•  Kenmerken van de regio 



Business-intelligence - Fact-based 

•  Beleidsscan  
•  Waarop kan de bibliotheek aan haken? 
•  Welke kansen staan er in het coalitieakkoord? 

  KANS! 

FOCUS! 



Opinion based intelligence 

Meningen, feedback en percepties  

Behoeften! 

Specifieke doelgroep! 



Business-intelligence - Opinion-based 

•  Focusgroepen – gestructureerde groepsdiscussie 6-8 personen 
Karakter: co-creërend, context schetsend, behoeften grote lijn 

•  Diepte interviews – één op één verdiepend gesprek 
Karakter: intiem, gedetailleerd, persoonlijke behoeften en ervaringen 

•  Cross Client Interviews – gezamenlijk als organisatie  
Karakter: van diepte interviews +  veranderkundig instrument 



Aan de slag.... 

 
 
 
 



welzijn/zorg/lifestyle werk/participatie 

community vorming 

Active 
Librarian: 

Kennistransfer 
Ontwikkeling/educatie 

Leesbevordering 
Ontmoeting/debat 

Kunst/cultuur 
etc. 
 
 

 

mediawijsheid, 
informele educatie & 
zelfontplooiing 



Aan de slag... 

•  Ga in duo’s uiteen... 
•  Maak een stappenplan om via BI jouw positie als Bibliotheek te 

bepalen.  
•  Bedenk welke vormen van BI je al hebt?  
•  Welke vormen van BI zou je gaan toepassen?  
 



Afsluiting 

•  Hoe vonden jullie de sessie?  
•  Wat neem je mee?  




