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Inleiding 
 
Net zoals in 2020 en 2021 worden de resultaten van Nederland Leest dit jaar vanuit onze gezamenlijke 
inspanningen gemeten. Hierdoor kunnen we de resultaten van de afgelopen jaren met de resultaten uit 2022 
vergelijken en kan CPNB in samenwerking met SPN de campagne verder optimaliseren. Een aantal verbeteringen 
die we dit jaar naar aanleiding van de effectmeting al hebben doorgevoerd: 

• Er is door CPNB gekozen voor een meer laagdrempelig auteur (Yvonne Keuls) die een breder publiek zal 
aanspreken. Uit de voorgaande effectmetingen kwam namelijk dat de keuze van de geschenkboeken niet 
zo toegankelijk was.  

• ‘Een boek, duizend gesprekken’ is niet meer prominent in de communicatie naar de doelgroep. Voor de 
activiteiten die daarbij kunnen passen, het samen lezen, laten we het initiatief bij de bibliotheken. 

• In de mediakit van CPNB komt een template voor social media teksten die de bibliotheken zelf kunnen 
aanpassen. 

 
Voor 2023 organiseren we een eerste zogeheten brainframesessie (een sessie om campagnes te optimaliseren 
volgens het model van campagnebureau B.R.A.I.N Creatives), zodat er volgend jaar een échte andere insteek van 
de campagne komt. 
 
Stappenplan  
De effectmeting van deze campagne richt zich op dezelfde twee onderdelen als voorgaande jaren: de klant- en 
medewerkerstevredenheid rondom Nederland Leest. We hebben dit jaar bewust het meten van activiteiten 
geschrapt, om de effectmeting zo laagdrempelig mogelijk te maken. In deze handleiding van de effectmeting lees 
je welke tools je van ons krijgt om de effectmeting in te richten en wat je zelf dient te organiseren zodat wij de 
juiste data verkrijgen om te analyseren. We helpen je graag op weg met een stappenplan. 
 
De ervaring van bibliotheken die voorgaande jaren hebben meegedaan, is dat het doorlopen van de stappen erg 
meevalt. Daarnaast kost de effectmeting minder tijd dan voorgaande jaren, omdat het meten van de activiteiten 
dus niet meer wordt meegenomen.  
 
Terugkoppeling resultaten effectmeting 
Nadat alle data na afloop van de campagne zijn verzameld, analyseert Probiblio de resultaten van de 
effectmeting. We maken een totaalrapportage en koppelen deze aan alle bibliotheken terug. Deze rapportage 
kun je eind februari 2023 verwachten. In deze totaalrapportage lees je of we de doelstellingen (klanten en 
medewerkers beoordelen Nederland Leest met een 7) hebben behaald en hoe de klanten en medewerkers de 
campagne hebben beoordeeld. SPN gaat hier gaat hier samen met CPNB mee aan de slag om de campagne voor 
volgend jaar te optimaliseren.  
 
Wanneer je interesse hebt in de specifieke resultaten van het klantonderzoek van je eigen bibliotheek, vraag dan 
een rapportage op bij Probiblio via onderzoek@probiblio.nl. 
 
Vragen over de effectmeting of deze handleiding? Neem contact op met Marjolein Brood (marketingadviseur bij 
Probiblio) via mbrood@probiblio.nl of 06 40 64 58 18. 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://braincreatives.nl/
mailto:onderzoek@probiblio.nl
mailto:mbrood@probiblio.nl
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1. Stappenplan voor tevredenheidsonderzoek voor klanten 
 
In onderstaand stappenplan lees je welke tools je van ons krijgt om het klanttevredenheidsonderzoek in te 
richten en wat je zelf moet organiseren zodat wij de juiste data verkrijgen om te analyseren.  
 
Klanttevredenheidsonderzoek 
We meten de klanttevredenheid via een enquête. Het is de bedoeling dat bibliotheken de enquête per e-mail 
sturen naar: 

• Alle leden die tijdens Nederland Leest materialen hebben geleend 

• Alle klanten die hebben deelgenomen aan activiteiten rondom Nederland Leest  
 

Aan het einde van de campagneperiode heb je hiervoor dus een bestand nodig met de e-mailadressen van deze 
klanten. Volg hiervoor dit stappenplan: 
 
Stap 1: Draai gegevens van leden die materialen hebben geleend  
De gegevens en e-mailadressen van de leden die materialen geleend hebben tijdens Nederland Leest, kun je 
uitdraaien vanuit het bibliotheeksysteem waar jouw bibliotheek mee werkt. Dit is bijvoorbeeld het systeem 
BicatWise. Wanneer je niet weet hoe dit moet, neem dan contact op met je functioneel beheerder of met je POI 
wanneer je via hen bent aangesloten op dit systeem.  
 
Stap 2: Draai gegevens uit van bezoekers van activiteiten 
Wanneer je gebruikmaakt van een online ticketsysteem voor de aanmeldingen van activiteiten, vraag dan ook het 
e-mailadres van je klanten als zij zich aanmelden voor aan activiteit. Dan kun je na afloop van de campagne de e-
mailadressen ophalen via dit systeem. Wanneer je er niet uitkomt, neem dan contact op met je functioneel 
beheerder of met je POI wanneer je via hen aangesloten bent op dit systeem.  
 
Werk je niet met een online ticketsyeem, vraag dan de klanten om hun e-mailadres wanneer zij zich fysiek 
aanmelden voor de activiteit. Je kunt dan uitleggen dat je ze achteraf graag nog een korte enquête stuurt.  
 
 
Stap 3: Stuur de enquête door naar klanten  
Via deze link vind je de enquête voor de klanten. Nu je de e-mailadressen van de klanten hebt verzameld, stuur je 

de enquête zelf door naar de betreffende klanten. Op de landingspagina vind je een tekst die je als begeleidende 

e-mail kunt gebruiken om met de enquête te versturen. De uiterste invuldatum van de enquête is vrijdag 13 

januari 2023, het is belangrijk dat dit vermeld wordt in de begeleidende e-mail. Je kunt ervoor kiezen om een 

kleine prijs te verloten onder de deelnemers van de enquête om ervoor te zorgen dat deze vaker wordt ingevuld.  

Met de enquête onderzoeken we bij klanten onder andere de volgende onderdelen: 

• Naamsbekendheid van Nederland Leest 

• Waardering van de campagne (geschenk, thema etc.)  

• Verbetersuggesties 

De resultaten van de vragenlijsten komen automatisch bij Probiblio binnen. Je hoeft hier dus niets voor te doen. 

 

2. Stappenplan voor tevredenheidsonderzoek voor medewerkers 
 
In onderstaand stappenplan lees je welke tools je van ons krijgt om het tevredenheidsonderzoek voor 
medewerkers in te richten en wat je zelf dient te organiseren zodat wij de juiste data verkrijgen om te analyseren.  

https://probiblio.survalyzer.eu/roawknobtd?l=nl
https://www.probiblio.nl/communicatietoolkit-nederland-leest-2022
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Onderdeel 2: Medewerkersonderzoek 
We meten de medewerkerstevredenheid via een enquête. Je hoeft hiervoor maar één stap uit te voeren. 
 
Stap 1 
Via deze link vind je de enquête voor de medewerkers. De marketingmedewerker binnen de bibliotheek vult 
uiterlijk vrijdag 13 januari 2023 de vragenlijst in. Uiteraard is het prima als hij/zij (indien nodig) input vraagt aan 
andere medewerkers, maar het is uiteindelijk de bedoeling dat de vragenlijst één keer per organisatie wordt 
ingevuld.  
 
Met de enquête onderzoeken we bij medewerkers onder andere de volgende onderdelen:  

• Waardering van de campagne 

• Verbetersuggesties 

 

De resultaten van de vragenlijsten komen automatisch bij Probiblio binnen. Je hoeft hier dus niets voor te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

https://probiblio.survalyzer.eu/rqddoewlwp?l=nl

