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1 Algemene informatie 
 
 
1.1 Inloggen 
 
U kunt de gegevens van het GfK boekpanel bereiken via ww1.book-control.com. U 
ziet dan de inlogpagina: 
 

 
 
Typ de inlognaam en het wachtwoord in dat u van ons heeft ontvangen en klik op 
‘login’. Hierna ziet u de pagina titel/bestsellerlijsten. 
 
 
1.2 Uitloggen 
 

 
 
U kunt uitloggen door rechtsboven op ‘logout’ te klikken. U keert dan terug naar de 
inlogpagina. 
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1.3 Navigeren 
 

 
 
Gebruik de tabbladen bovenaan om te navigeren door de website. Eerst maakt u een 
keuze uit de bovenste tabbladen, waarmee u bepaalt op welk niveau u uw analyse 
wilt uitvoeren: 
 

• Titels 
• Genres 
• Uitgeverijen 

 
Nadat u op een van deze tabbladen heeft geklikt, kunt u een keuze maken op het 
tweede niveau: 
 

• Titel -> bestsellerlijsten/zoeken 
• Titel -> titelrapportage 
• Titel -> rapportages bewerken 
• Titel -> info 

 
• Genres -> marktaandelen genres 
• Genres -> trends 
• Genres -> vergelijk 

 
• Uitgeverijen -> marktaandelen uitgeverijen 
• Uitgeverijen -> rapportage uitgeverijen 
• Uitgeverijen -> rapportages bewerken 
• Uitgeverijen -> vergelijk 
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1.4 Selectiekaders 
 

 
 
Met behulp van de selectiekaders in bovenstaand voorbeeld kunt u uw analyse 
verfijnen. Selecteert u niets, dan toont het systeem u informatie over de gehele 
Nederlandse A-boekenmarkt (alle verschijningsvormen, alle genres, alle 
distributiekanalen en alle uitgeverijen). 
 
Achtereenvolgens ziet u de volgende selectiekaders: 
 
1 Regio 
 
Op dit moment kunt u hier alleen kiezen voor Nederland. Op termijn kunnen hier de 
regio’s Vlaanderen en Brussel worden toegevoegd indien u hiervoor een abonnement 
heeft afgesloten. 
 
2 Boeksoort 
 
Hier kunt u kiezen voor algemene boeken en wetenschappelijke boeken. 
Studieboeken kunt u niet op titelniveau opvragen. NB: onder de categorie ‘overig’ 
vallen voornamelijk A-boeken. Standaard zijn hier de categorieën algemeen en overig 
geselecteerd zodat u alle A-boeken te zien krijgt.  
 
3 Verschijningsvorm 
 
Binnen dit selectiekader kunt u kiezen voor de categorieën Ingenaaid, Gebonden, 
Losbladig, Luisterboeken en Audio Visuele Media. 
 
4 Genres 
 
In het genreselectiekader kunt u alle Nederlandse genres (gebaseerd op het NUR-
systeem) selecteren. De grijstinten en het aantal cijfers bepalen het niveau. 
Selecteert u een donkergrijs genre met 1 cijfer dan kiest u voor het hoogste niveau, 
bijvoorbeeld álle kinderboeken (2) of álle fictietitels (3). Selecteert u een lichtgrijs 
genre met 2 cijfers dan ziet u de titels op een specifieker niveau, bijvoorbeeld non-
fictie kinderboeken <12 jaar (24) of spannende boeken (33). Selecteert u een wit 
genre met 3 cijfers dan ziet u het diepste en meest specifieke genreniveau, 
bijvoorbeeld sinterklaas- en kerstboeken (227) of de vertaalde literaire roman (302).  
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Weet u precies welk genre u wilt zien, dan typt u het nummer in de balk onder het 
selectiekader en klikt u op ‘genre selecteren’. Wilt u meerder genres tegelijk 
selecteren, dan typt u de nummers achter elkaar, gescheiden door een spatie. Een 
koppelteken is niet nodig. 
 

 
 
5 Distributiekanalen 
 
Binnen het selectiekader distributiekanalen kunt u kiezen voor de verkoopkanalen 
Book Stores (offline en online boekverkopers plus ECI), Entertainment Specialists 
(o.a. Free Record Shop, Bart Smit en de Mediamarkt) en Mass Markets (o.a. 
Bijenkorf, V&D, Albert Heijn en Kruidvat) 
 
6 Periode 
 
Hier kunt u elke periode van weken selecteren, teruggaand tot week 1 van 2006. 
 

 
 
 
7 Persoonlijk selectiekader uitgeverijen 
 

 
 
Aan dit selectiekader kunt u zelf uw eigen en andere uitgeverijen toevoegen. Dit doet 

u in het menu . Hoe dit werkt, kunt u lezen in paragraaf 2.2. 
 
U kunt binnen dit selectiekader <alle uitgeverijen> kiezen maar ook een groep door 
u geselecteerde uitgeverijen of één enkele uitgeverij. De rapportage op uw scherm 
(over titels, genres of marktaandelen) wordt gemaakt op basis van de door u 
gemaakte keuze voor één of meerdere uitgeverijen die u hier aanklikt. 
 
NB:  Voor alle selectiekaders geldt dat u onderdelen samen kunt selecteren  
  (houdt de control- of shifttoets ingedrukt tijdens het klikken). 
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2 Instellingen 
 
 
2.1 Wachtwoord 
 

 
 
Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen. Wij verzoeken u dit regelmatig te doen omdat 
het systeem hierdoor beter beveiligd is. 
 
 
2.2 Uitgeverijen 
 
De GfK database telt meer dan 40.000 Nederlandse en buitenlandse uitgeverijen. Om 
het werken met uitgeverijen die voor u belangrijk zijn, gemakkelijker te maken, 
hebben wij een zoekscherm ingericht. Op deze plek kunt u uitgeverijen selecteren 
die u wilt zien in uw persoonlijke selectiekader met uitgeverijen (zie § 1.4) dat u in 
elk menu terugvindt.  
 

 
 
 
In het zoekscherm aan de linkerkant kunt u uitgeverijen vinden door de eerste letters 
van een uitgeverijnaam in te typen en op zoeken te klikken. Vervolgens selecteert u 

de uitgeverij die u wilt zien en klikt u op de pijltjes naar rechts  of dubbelklikt u 
met de muis. Heeft u alle uitgeverijen die u wilt zien gevonden en naar het vak aan 
de rechterkant verplaatst, dan klikt u op opslaan. De opgeslagen uitgeverijen vindt u 
vervolgens terug in alle menu’s. Ze worden bovendien bewaard, zodat u ze elke keer 
als u inlogt, kunt zien. 
 
Wilt u uitgeverijen verwijderen uit uw lijst, dan selecteert u de naam aan de 

rechterkant en klikt u op de pijltjes naar links . 
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2.3 Documentatie 
 
Onder dit menu vindt u deze handleiding voor de website en een selectie aan GfK 
rapportages. Uitgeverijen vinden hier een overzicht van alle deelnemers aan het 
boekpanel, de meest recente maandrapportage met topline informatie over de 
boekenmarkt en een kwartaalset met macro-economische gegevens. 
 
 
2.4 Profiel 
 

 
 
Onder het tabblad profiel kunt u profielen die u eerder op de website hebt 
opgeslagen, veranderen of verwijderen.  
 
Een profiel is een verzameling keuzes die u in de verschillende selectiekaders hebt 
gemaakt (zie § 1.4). Wilt u bijvoorbeeld wekelijks een overzicht zien van de 
verkochte boeken binnen het genre kookboeken, verkocht in het branchevreemde 
kanaal en uitgevoerd als gebonden boek, dan kunt u deze keuzes aanklikken en 
opslaan als profiel met bijvoorbeeld de naam ‘kookboeken hardcover 
branchevreemd’.  
 
 
2.5 Opties 
 

 
 
Onder het menu opties kunt u de taal van de menu’s op de website veranderen. 
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3 Titel 
 
 
3.1 Bestsellerlijsten/Zoeken 
 

 
 
 

Klikt u in het menu titel/zoeken op , dan krijgt u op het scherm een 
tophonderd te zien van best verkochte titels in de meest recente week, gesorteerd 
op omzet. Wilt u bestsellerlijsten zien van specifieke genres, distributiekanalen of 
uitgeverijen, dan kunt u zelf een selectie maken in de verschillende selectiekaders. 
Welke keuzes u kunt maken, staat beschreven in paragraaf 1.4. 
 

 
 
Sorteren:     Vooraf kunt u kiezen of u de bestsellerlijst wilt laten sorteren  
      op omzet of op afzet. 
 
ISBN/EAN:  Weet u precies van welk boek u de verkopen wilt zien, dan  

 typt u hier het ISBN in en klikt op . Het  
 is mogelijk om meerdere ISBNs in één keer te zoeken door er  
 een spatie tussen te plaatsen (geen koppelteken). 
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Als u uitgebreid zoeken aanklikt, kunt u uw zoekopdracht nog verder verfijnen. U 
krijgt dan de volgende velden te zien: 
 

 
 
 
Titel: Hier kunt u naar een specifieke titel (of gedeelte van een titel 

zoeken. 
 
Auteur: Typt u hier de naam van een auteur, dan krijgt u een lijst te  
 zien van alle titels van deze auteur met bijbehorende verkopen  
 en omzet in de door u geselecteerde periode. 
 
Afzet: Hier kunt u het resultaat beperken tot een specifiek aantal  

verkopen, bijvoorbeeld als u alleen titels met verkopen tussen 
de 100 en 500 stuks wilt zien. 

 
Verschijningsdatum: Hier kunt u een periode selecteren, het resultaat bestaat dan  
 uit een lijst van boeken die in de gekozen periode zijn  
 verschenen. 
 
Prijs: Hier kunt u een onder- en/of bovengrens aangeven van de  



Handleiding Boekpanel Nederland - 10 - versie 1.02 

GfK Retail and Technology Benelux B.V 10 

 prijs waaraan boeken moeten voldoen om in uw lijst terecht te  
 komen. De zoekopdracht gaat uit van de verkoopprijs van het  
 boek bij de retailer: consumentenprijzen inclusief marge en  
 btw. 
 
Taal:     Hier kunt u de taal kiezen waarin een boek verschenen is. Kiest  
     u NLD, dan ziet u in de lijst alleen Nederlandse (oorspronkelijk  
     Nederlandstalige en in het Nederlands vertaalde) boeken.  
 
ND/WD:    Stelt u dit vakje in op ‘toon’ dan krijgt u de numerieke en  
     gewogen distributie van een titel te zien. De numerieke  
     distributie is het aantal verkochte exemplaren gedeeld door het  
     aantal deelnemende retailers in een bepaalde week. De  
     gewogen distributie is de omzet van de retailers waar de titel is  
        verkocht gedeeld door de totale omzet van die week.  
 
Zoekwoord(en): Als u een zoekwoord intypt, bijvoorbeeld ‘Amerika’, krijgt u alle  
 titels te zien waarin het woord Amerika voorkomt. Het is  
 mogelijk meerdere woorden in te typen met een spatie tussen  
 ieder woord. Ook kunt u de opties ‘en’ of ‘of’ selecteren. Als u  
 verschillende zoekwoorden intypt en ‘en’ selecteert, dan krijgt  
 u als resultaat alleen de titels waarin al deze zoekwoorden  
 voorkomen. Door een woord in het veld ‘zonder’ te typen sluit  
 u woorden uit die niet mogen voorkomen in de titels die u  
 zoekt. Het veld ‘zonder’ werkt alleen in combinatie met het  
 veld ‘zoekwoord(en)’. 
 
NB:      Woorden die u invult in de velden ‘titel’, ‘auteur’,  
        ‘zoekwoord(en)’ en ‘zonder’ moeten uit ten minste 3 letters  
      bestaan. Hoe meer letters u intypt, hoe sneller het zoeken 

   gaat. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters  
   en kleine letters. 
    
   Als u een asterisk (*) na de letters typt, zoekt het  

      systeem naar alle woorden beginnend met deze letters. Typt u  
      bijvoorbeeld ‘kook’, dan vindt u titels als ‘Kook ook’, Kook met 
      Jamie’ en ‘Snel aan de kook’. Typt u ‘kook*’ dan vindt u titels  
      als ‘Rotterdams kookboek’, ‘De complete kookkunst’ en  
      ‘Kookfun voor kids’. 
 
 
 



Handleiding Boekpanel Nederland - 11 - versie 1.02 

GfK Retail and Technology Benelux B.V 11 

 
Titeldetails T, D en P  
 

 
 
Detail T (titel volgen in de tijd) 
 
Klikt u op de letter T op een titelregel, dan krijgt u de omzet en afzet van deze titel 
te zien van de afgelopen 8 weken in een nieuw scherm. Hier kunt u het aantal weken 
aanpassen waarover u de verkopen wilt volgen (tot een maximum van 52 weken). 
 

 
 
Detail D (aandeel per distributiekanaal) 
 
Klikt u op de letter D op een titelregel, dan ziet u de verkopen van de betreffende 
titel verdeeld over de drie distributiekanalen. In dit nieuwe scherm kunt u het aantal 
weken aanpassen waarover u de verkopen wilt volgen (maximum 52 weken). 
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Detail P (ontwikkeling per prijsband) 
 
Klikt u op de letter P op een titelregel, dan ziet u de gemiddelde prijs van de 
betreffende titel in de afgelopen 8 weken. NB: het gaat hier om de bruto 
consumentenprijs inclusief btw en na aftrek van eventuele kortingsacties. Aangezien 
de boekenclub deelneemt aan het GfK boekpanel, kan de gemiddelde prijs lager zijn 
dan de vaste boekenprijs van de titel. 
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Bladeren door de titels 
 

 
 
Op uw scherm ziet u standaard de bovenste 100 titels van de selectie die u hebt 
opgevraagd. Bevat uw zoekresultaat meer titels, dan kunt u door de pagina’s 
bladeren. Per pagina worden 100 titels vermeld. 
 
Pagina 1 van x 
(y resultaten) = y is aantal titels gevonden op basis van uw selectie, x het aantal  
      pagina’s waarover de titels zijn verdeeld. 
 

Vorige pagina = Door op de knop  te drukken komt u op de vorige  
pagina. 

 

Volgende pagina = Door op de knop  te drukken komt u op de  
volgende pagina. 

 
Ga naar pagina = Hier kunt u het nummer intypen van de pagina waar u naar toe  

         wilt. Klikt vervolgens op  om ernaar toe te gaan.  
 

       Met deze knop download u de eerste honderd titels in Excel.  
 

        Met deze knop download u de eerste 10.000 titels in Excel. 
 

       Klik op deze knop voor de printversie van uw ranglijst. 
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3.2 Rapportages bewerken 
 
 
Een nieuwe rapportage maken 
 

 
 
U kunt een nieuwe titelrapportage maken door een naam in het vakje ‘nieuwe 
rapportage’ te typen en op ‘maak’ te klikken. Er opent een zoekscherm waarin u de 
titel(s) kunt zoeken die u in uw rapportage wilt zien. 
 

 
 
Voeg een titel toe aan een rapport 
 

Heeft u uw zoekcriteria ingevuld, dan klikt u op .  
Stel dat u heeft gezocht op auteur ‘rowling’ binnen de selectie ‘luisterboeken’, dan 
ziet u op het scherm alle luisterboeken van J.K. Rowling die in Nederland verkocht 
zijn. 
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Vervolgens kiest u de titels waarover u straks informatie wilt zien. U vinkt deze 

titel(s) aan en klikt op . De titels zijn nu opgeslagen onder de naam 
die u eerder hebt gekozen. 
 
U kunt per rapportage titels van meerdere auteurs en uitgeverijen toevoegen. Zo 
kunt u bijvoorbeeld een titel van uw eigen uitgeverij samen met een aantal 
vergelijkbare titels van andere uitgeverijen opslaan in één rapport. 
 
Verwijder titels uit een rapport 
 
Wilt u nu of later titels uit uw rapportage verwijderen, dan vinkt u de titels aan die u 

niet meer wilt volgen en klikt u op . 
 
Verander de naam van een rapport 
 
Wilt u de naam van een eerder gemaakt rapportage veranderen, dan gaat u naar het 
menu ‘rapportages bewerken’, u selecteert de naam van de rapportage en klikt op  

. 
 
Vervolgens kunt u de naam van de rapportage veranderen door een nieuwe naam in 
te typen en op ‘verander naam’ te klikken. 
 

 
 
Verwijder rapport 
 
U kunt een eerder gemaakte rapportage verwijderen door rechts in het menu 

rapportages bewerken op  te klikken. 
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3.3 Titelrapportage 
 
In het menu titel/titelrapportage kunt u informatie opvragen over de specifieke titels 
die u eerder hebt opgeslagen onder een rapportnaam. 
 

 
 
Als eerste selecteert u een rapportage die u eerder hebt gemaakt in het menu 
titel/rapportages bewerken. Vervolgens stelt u de periode in waarover u de verkopen 
wilt zien en u kiest of u de resultaten wilt laten sorteren op omzet, afzet, auteur of 

titel. Klikt u op  dan krijgt u de verkopen van alle titels in de 
rapportage te zien. 
 

 
 
Aandeel in procenten 
 
Alle titels in de rapportage tellen op tot 100% van de omzet/afzet. Achter elke titel in 
de rapportage staat het percentage dat de verkopen van deze titel vertegenwoordigt 
in de omzet en in de afzet. 
 
Volg de titels in de tijd 
 

Klikt u op  dan krijgt u een overzicht van de verkopen per week van alle 
titels in uw rapport. Standaard krijgt u een overzicht van 8 weken te zien, maar u 
kunt deze periode naar keuze aanpassen. 
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Dit overzicht van de verkopen per titel per week kunt u exporteren naar Excel waar u 
er gemakkelijk een grafiek van kunt maken. 
 
 
3.4 Info 
 

 
 
In het menu titel/info kunt u basisinformatie over titels opzoeken, zoals de uitgeverij, 
het genre, het ISBN en het verschijningsjaar. U kunt dit doen voor alle titels die in 
ons systeem staan, ook als deze titels vallen onder genres waarvoor u geen 
abonnement hebt. 
 
NB: in dit menu kunt u bijvoorbeeld opzoeken of een titel in de juiste genrecategorie 
is ingedeeld. 
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4 Genres 
 
 
4.1 Marktaandelen genres 
 

 
 
Het doel van het genremenu is om de aandelen van de verschillende genres per 
periode te kunnen volgen. 
 
Selectie van alle genres 
 
Heeft u de selectie ingesteld op <alle genres> dan krijgt u standaard een overzicht 
te zien van de tien hoofdgenres binnen de NUR-rubricering.  Alle genres in uw 
selectiebox tezamen tellen op tot 100%. 
 
Selectie van een ééncijferig genre 
 
Heeft u de selectie ingesteld op een ééncijferig genre, bijvoorbeeld 2 – 
KINDERBOEKEN – en klikt u op uitvoeren, dan krijgt u op het scherm de 
onderverdeling te zien van genres op het tweede niveau binnen Kinderboeken. Dat 
zijn bijvoorbeeld 28 Fictie kinder- en jeugdboeken algemeen en 29 Poëzie kinderen 
en jongeren algemeen. 
De rubriek 2 - Kinderboeken als geheel telt in dit geval als 100%. 
 
Selectie van een tweecijferig genre 
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Heeft u de selectie ingesteld op een tweecijferig genre, bijvoorbeeld 28 – Fictie 
kinder- en jeugdboeken algemeen – en klikt u op uitvoeren, dan krijgt u op het 
scherm de onderverdeling te zien van genres op het derde niveau binnen Fictie 
kinder- en jeugdboeken algemeen. Dat zijn bijvoorbeeld 281 Fictie 4 – 6 jaar en 287 
Leren lezen. 
De rubriek 28 - Fictie kinder- en jeugdboeken algemeen als geheel telt als 100%. 
 
Aandeel binnen totale markt 
 
Heeft u in uw persoonlijke selectiekader van uitgeverijen in het genremenu <alle 
uitgeverijen> geselecteerd, dan tellen alle genres van alle uitgeverijen onderaan de 
genretabel op tot 100% op de regel ‘aandeel binnen totale markt’.  
 

 
 
Heeft u in uw persoonlijke selectiekader van uitgeverijen in het genremenu een 
specifieke uitgeverij geselecteerd, dan tellen alle genres van déze uitgeverij onderaan 
de genretabel op tot het aandeel van deze uitgeverij binnen de totale markt. Dit 
getal is met andere woorden het marktaandeel van de gekozen uitgeverij binnen het 
gekozen genre. De percentages die u ziet, tonen de genreverdeling binnen de 
uitgeverij die u hebt geselecteerd. 
 

  
 
Voorbeeld: selectie van een ééncijferig genre (onderverdeling 2 - Kinderboeken) 
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Achter elk genre op het scherm ziet u drie letters waarop u kunt klikken:  
 
Detail I: details verschijningsvormen 
 

Klikt u op een genreregel op de knop  , dan ziet u de onderverdeling van dit genre 
over de verschillende verschijningsvormen, bijvoorbeeld: ingenaaid, gebonden en 
luisterboek. 
 

 
 
Detail T: Top 100 
 

Klikt u op een genreregel op de knop  , dan krijgt u een tophonderd best verkochte 
titels op uw scherm te zien van het betreffende genre. 
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Detail P: prijsbanden 
 

Klikt u op een genreregel op de knop  , dan ziet u over welke prijscategorieën de 
verkopen binnen het betreffende genre zijn verdeeld.  
 

 
 
 
Prijsbanden 
 

 
 
U kunt zelf bepalen hoe breed de prijsbanden moeten zijn waarover de verkopen 
worden verdeeld. U kunt kiezen voor categorieën van 1, 2, 5, 10 en 15 euro. 

Verandert u de selectie en klikt u op  dan ziet u de nieuwe selectie 
op het scherm.  
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Ook kunt u de sortering van de prijsbanden aanpassen. Standaard wordt gesorteerd 
op omzet: de prijsband met de meeste verkopen staat bovenaan. U kunt echter ook 
sorteren op prijs en op afzet. 
 
Voorbeeld van sorteren op prijsband 
 

 
 
De prijsbanden zijn gesorteerd van laag (0 - 0,99 euro) naar hoog.  
 
Voorbeeld van sorteren op omzet 
 

 
 
De prijsband met de grootste omzet staat bovenaan. 
 
Voorbeeld van sorteren op afzet 
 

 
 
De prijsband met de grootste afzet staat bovenaan.
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4.2 Trends 
 

 
 
Het menu ‘trends’ kunt u gebruiken om de ontwikkeling van genres in de tijd te 
volgen. Standaard ziet u op het scherm de omzet per genre van de laatste acht 
weken. U kunt deze periode aanpassen en u kunt ook kiezen voor het volgen van de 
afzet in plaats van de omzet. 
 
Zoals in elk menu kunt u de trends in genres bekijken voor de gehele markt, per 
apart distributiekanaal of voor een specifieke uitgever of groep van uitgevers. 
 
Net zoals in het menu marktaandelen genres geldt: 
 
Selectie van alle genres 
Heeft u de selectie ingesteld op <alle genres> dan krijgt u standaard een overzicht 
te zien van de tien hoofdgenres binnen de NUR-rubricering.   
 
Selectie van een ééncijferig genre 
Heeft u de selectie ingesteld op een ééncijferig genre, bijvoorbeeld 2 – 
KINDERBOEKEN – en klikt u op uitvoeren, dan krijgt u op het scherm de 
onderverdeling te zien van genres op het tweede niveau binnen Kinderboeken.  
 
Selectie van een tweecijferig genre 
Heeft u de selectie ingesteld op een tweecijferig genre, bijvoorbeeld 28 – Fictie 
kinder- en jeugdboeken algemeen – en klikt u op uitvoeren, dan krijgt u op het 
scherm de onderverdeling te zien van genres op het derde niveau binnen Fictie 
kinder- en jeugdboeken algemeen. 
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4.3 Vergelijk periodes 
 

 
 
In het menu genres/vergelijk kunt u de omzet en afzet van verschillende periodes 
per genre met elkaar vergelijken.  
 
Standaard staat de periode ingesteld op de omzet van de meest recente week. In de 
selectievakjes kunt u elke gewenste periode selecteren, met een maximum van 
anderhalf jaar. 

 
U kunt bijvoorbeeld de vier weken van de maand augustus 2008 (31 t/m 34) 
vergelijken met de maand augustus in 2007. 
 
Op uw scherm ziet u eerst de oude periode, dan de nieuwe periode en als laatste het 
verschil in omzet tussen beide periodes.  
Bovenaan de tabel ziet u het totaal van alle genres die u heeft gekozen: 
 

 
 
Heeft u <alle uitgeverijen> geselecteerd, dan is dit het totaal van de genres van de 
gehele panelmarkt. Heeft u een bepaalde uitgeverij geselecteerd dan is dit het totaal 
van de genres van deze uitgeverij. 
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5 Uitgeverijen 
 
 
5.1 Marktaandelen uitgeverijen 
 

 
 
Binnen het menu uitgeverijen/marktaandelen uitgeverijen kunt u per periode, 
boeksoort, verschijningsvorm, genre, prijsband, taal en distributiekanaal de 
marktaandelen van uitgeverijen opvragen. 
De marktaandelen worden standaard gesorteerd op omzet, met in de volgende 
kolom de afzet en de gemiddeld prijs van verkochte boeken per uitgeverij. 
 
Selecteren van een uitgeverij 
 
Selecteert u <alle uitgeverijen> in uw persoonlijke uitgeverijenselectiebox, dan ziet u 
als bovenste regel op uw scherm de totale omzet van alle uitgeverijen (‘totaal 
geselecteerde uitgeverijen’). Dit totaal is altijd 100%. 
 

 
 
Selecteert u in uw persoonlijke uitgeverijenselectiebox <alle geselecteerde 
uitgeverijen> of een specifieke uitgeverij, dan ziet u als bovenste regel op uw 
scherm de totale omzet van alleen de geselecteerde uitgeverijen (‘totaal 
geselecteerde uitgeverijen’). Dit totaal is altijd minder dan 100%, namelijk het 
marktaandeel van de uitgeverij of groep uitgeverijen binnen de totale markt. 
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Achter elke uitgeverijnaam in uw overzicht van marktaandelen ziet u drie letters: 

 
 
Detail M: aandeel uitgeverij volgen in de tijd 
 

Klikt u op , dan krijgt u de volgende tabel te zien: 
 

 
 
U ziet van de gekozen uitgeverij de omzet en het marktaandeel van de afgelopen 
acht weken op het scherm. U kunt de periode aanpassen tot maximaal 52 weken en 
u kunt ervoor kiezen om het afzetaandeel in plaats van het omzetaandeel op te 
roepen. 
 
Detail T: Top 100 
 

Klikt u op een uitgeverijregel op de knop  , dan krijgt u een tophonderd best 
verkochte titels op uw scherm te zien van de betreffende uitgeverij over de periode 
die u had gekozen voor het berekenen van de marktaandelen. 
 

 
 
Detail P: prijsbanden 
 

Klikt u op een genreregel op de knop  , dan ziet u over welke prijscategorieën de 
verkopen binnen de betreffende uitgeverij zijn verdeeld.  
 



Handleiding Boekpanel Nederland - 27 - versie 1.02 

GfK Retail and Technology Benelux B.V 27 

 

 
 
 
Prijsbanden 
 

 
 
U kunt zelf bepalen hoe groot de prijsbanden moeten zijn waarover de verkopen 
worden verdeeld. U kunt kiezen voor categorieën van 1, 2, 5, 10 en 15 euro. 

Verandert u de selectie en klikt u op  dan ziet u de nieuwe selectie 
op het scherm.  
 
Ook kunt u de sortering van de prijsbanden aanpassen. Standaard wordt gesorteerd 
op omzet: de prijsband met de meeste verkopen staat bovenaan. U kunt echter ook 
sorteren op prijs en op afzet. 
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Voorbeeld van sorteren op prijsband 
 

 
 
De prijsbanden zijn gesorteerd van laag (0 – 0,99 euro) naar hoog.  
 
Voorbeeld van sorteren op omzet 
 

 
 
De prijsband met de grootste omzet staat bovenaan. 
 
Voorbeeld van sorteren op afzet 
 

 
 
De prijsband met de grootste afzet staat bovenaan. 
 
Zoekwoorden 
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Klikt u op ‘uitgebreid zoeken’, dan heeft u de mogelijkheid om zoekwoorden in te 
typen.  
 

 
 
Als u een zoekwoord intypt, bijvoorbeeld ‘sprookjes’, krijgt u de marktaandelen te 
zien van uitgeverijen die titels uitgeven waarin het woord sprookjes voorkomt.  
 
Het is mogelijk meerdere woorden in te typen met een spatie tussen ieder woord. 
Ook kunt u de opties ‘en’ of ‘of’ selecteren. Als u verschillende zoekwoorden intypt en 
‘en’ selecteert, dan krijgt u als resultaat alleen de titels waarin al deze zoekwoorden 
voorkomen.  
 
Door een woord in het veld ‘zonder’ te typen sluit u woorden uit die niet mogen 
voorkomen in de titels die u zoekt. Het veld ‘zonder’ werkt alleen in combinatie met 
het veld ‘zoekwoord(en)’. 
 
Voorbeeld: u typt ‘sprookjes’ en ‘andersen’ in het veld ‘zoekwoorden’ plus het woord 
‘grimm’ in het veld ‘zonder’. Klikt u vervolgens op ‘uitvoeren’ dan ziet u op het 
scherm de marktaandelen van alle uitgeverijen die boeken hebben uitgegeven met in 
de titel de woorden ‘sprookjes’ en ‘andersen’ maar niet de uitgeverijen die sprookjes 
van Grimm hebben uitgegeven.  
 
Tot slot kunt u in het zoekscherm ‘uitgebreid zoeken’ uw zoekopdracht verfijnen tot 
een bepaalde prijsband, een taal (bijvoorbeeld alleen de Nederlandse) of het 
uitsluiten van onbekende artikelen bij de berekening van de marktaandelen. 
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5.2 Rapportages bewerken 
 
Als u regelmatig de resultaten van bepaalde (groepen van) uitgeverijen wilt opvragen 
zonder deze steeds te moeten opzoeken, dan kunt u gebruik maken van vaste 
uitgeversrapportages. Deze kunt u maken in het menu uitgeverijen/rapportages 
bewerken. 
 

 
 
 
Een rapportage maken 
 
Typ een zelfgekozen naam in het veld ‘nieuwe rapportage’ en klik op 

. 
Er verschijnt nu een lijst met uitgeverijen waarin u kunt zoeken, waarna u de juiste 
uitgeverijen kunt toevoegen aan uw lijst. 
 
 
Uitgeverijen toevoegen 
 

 
 

U kunt uitgeverijen zoeken door in het vakje  
de eerste letters van de uitgeverijnaam te typen (maximaal 5 letters). Vervolgens 
klikt u op ‘zoeken’. 
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Er verschijnt een lijstje uitgeverijen in het scherm dat voldoet aan de criteria. Als uw 

uitgeverij niet op de eerste pagina staat, kunt u met de pijltjes   door de 
pagina’s bladeren. 
 
Heeft u de juiste uitgeverij gevonden, dan kunt u dubbelklikken op de naam of de 

naam selecteren en op de knop  klikken. De naam verschijnt dan in het 
rechterlijstje met door u geselecteerde uitgeverijen. 
 
U kunt telkens een nieuwe uitgeverij zoeken tot uw lijstje compleet is. Zo kunt u 
bijvoorbeeld alle uitgeverijen behorend tot een concern bij elkaar in een 

rapportagelijst groeperen. Bent u klaar, dan klikt u op . 
 
 
Aanpassen van de uitgeverijenrapportages 
 

 
 
Wilt u later uitgeverijen toevoegen of verwijderen uit de rapportagelijst, dan gaat u 
weer naar het menu uitgeverijen/rapportages bewerken. U selecteert de rapportage 

die u wilt aanpassen en klikt op . 
 
De lijst met uitgeverijen verschijnt weer op het scherm zodat u aanpassingen kunt 
maken.  
 
Uitgeverijen verwijderen 
 
Wilt u een uitgeverij verwijderen uit uw rapportage, dan selecteert u de naam en 

klikt op . Vervolgens klikt u op . 
 
 
Rapportages verwijderen 
 
Wilt u de gehele rapportage verwijderen, dan klikt u rechts in het scherm op de knop 

. 
 
Wilt u de naam van een uitgeversrapportage wijzigen, dan vult u een nieuwe naam 
in en klikt u op ‘verander naam’: 
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5.3 Rapportage uitgeverijen 
 
De uitgeverijen die u hebt gegroepeerd in menu ‘rapportages bewerken’ (§ 5.2) kunt 
u opvragen in menu uitgeverijen/rapportage uitgeverijen. U kunt ze vinden onder de 
naam rapportage: 
 

 
 
Selecteer de juiste rapportage en bepaal vervolgens over welke periode u de 
marktaandelen wilt zien, over welke genres, boeksoorten, distributiekanalen en 

verschijningsvormen. Klikt u op  dan verschijnen de vooraf 
geselecteerde uitgeverijen op uw scherm met de bijbehorende marktaandelen. 
 

 
 

Achter elke uitgeverij staan de letters . De werking hiervan is identiek aan 
de werking in menu marktaandelen uitgeverijen (zie § 5.1, pagina 26). 
 
Zoekwoorden 
 
De werking van de functie zoekwoorden is hetzelfde als in de menu’s titel/zoeken en 
uitgeverijen/marktaandelen uitgeverijen (zie § 3.1 en 5.1). 
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Marktaandelen van alle uitgeverijen volgen in de tijd 
 

 
 
Wilt  de ontwikkeling van de marktaandelen van de uitgeverijen in uw rapportage 

over een langere periode raadplegen, dan klikt u op . 
 

 
 
U ziet dan een overzicht van de marktaandelen in omzet van de uitgeverijen die u 
heeft geselecteerd over de laatste acht weken. U kunt hier ook een overzicht van de 
marktaandelen in afzet oproepen. Desgewenst kunt u het overzicht exporteren naar 

Excel middels de knop . 
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5.4 Vergelijk 
 

 
 
Wilt u marktaandelen van uitgeverijen in verschillende periodes met elkaar 
vergelijken om de groei of daling in de aandelen te zien, dan kunt u het menu 
uitgeverijen/vergelijk gebruiken. 
 
Eerst selecteert u de twee perioden die u met elkaar wilt vergelijken, bijvoorbeeld 
twee vierweekse perioden: 

 

Vervolgens klikt u op . 
 

 
 
Op het scherm ziet u een ranglijst van uitgeverijen, beginnend met de uitgeverij met 
het hoogste marktaandeel in de meest recente periode die u heeft gekozen.  
 
Achter de uitgeverijen ziet u achtereenvolgens:  
 

• De positie van de uitgeverij in de ranglijst van de periode waarmee u 
vergelijkt, over het algemeen de minst recente periode (in het voorbeeld: 
week 1 t/m 34 van 2007) 

• De letters  behorend bij de minst recente periode. De werking 
hiervan is identiek aan de werking in menu marktaandelen uitgeverijen (zie § 
5.1, pagina 26). 
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• De omzet van de uitgeverij in de periode waarmee u vergelijkt, over het 
algemeen de minst recente periode (in het voorbeeld: week 1 t/m 34 van 
2007) 

• De positie van de uitgeverij in de ranglijst van de meest recente periode (in 
het voorbeeld: week 1 t/m 34 van 2008) 

• De letters  behorend bij de meest recente periode. De werking 
hiervan is identiek aan de werking in menu marktaandelen uitgeverijen (zie § 
5.1, pagina 26). 

• De omzet van de uitgeverij in de meest recente periode (in het voorbeeld: 
week 1 t/m 34 van 2008) 

• De laatste kolom toont de groei of daling in de omzet en het marktaandeel 
van de meest recente periode ten opzichte van de periode ervoor. 

 
 
Klikt u op ‘uitgebreid zoeken’, dan heeft u de mogelijkheid om uw zoekopdracht 
verder te verfijnen.  
 

 
 
U kunt hier kiezen voor het zoeken binnen een bepaalde prijsband, een specifieke 
taal (bijvoorbeeld alleen de Nederlandse) of het uitsluiten van onbekende artikelen 
bij de berekening van de marktaandelen. 
 

Met de knop  kunt u de lijst downloaden in Excel. 
 

Met de knop  krijgt u een printversie in pdf op het scherm. 
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Quickstart book-control 
 
 
 
 
 

    
Hoe krijg ik een tophonderd van best verkochte A-boektitels 
te zien van de afgelopen week? 

 
Login op ww1.book-control.com. U komt direct in het menu titel/zoeken. Klik op 
‘uitvoeren’. Op het scherm ziet u een tophonderd van best verkochte titels van de 
meest recente week. De lijst is gesorteerd op omzet, maar als u de titels met de 
meeste verkochte exemplaren bovenaan wilt zien, kunt u dat zelf instellen. 
 

    
Hoe krijg ik het snelst de verkopen van een specifieke titel te 
zien? 

 
Login op ww1.book-control.com. U komt direct in het menu titel/zoeken.  

• Weet u het ISBN, dan typt u dit in het veld ISBN/EAN. Klik op ‘uitvoeren’ en u 
ziet de verkopen van de titel in de meest recente week. 

• Weet u geen ISBN, dan klikt u links op de rode tekst ‘uitgebreid zoeken’. In 
het veld titel of het veld zoekwoord kunt u (woorden uit) de titel invullen. Klik 
op ‘uitvoeren’ en u ziet de verkopen van de titel waarnaar u zocht in de meest 
recente week. 

 

    
Hoe krijg ik het marktaandeel van mijn eigen en andere 
uitgeverijen te zien? 

 
Login op ww1.book-control.com. Klik bovenaan op het menu ‘uitgeverijen’. Klik op 
‘uitvoeren’. Op het scherm ziet u een tophonderd van marktaandelen van 
uitgeverijen in de meest recente week. Wilt u verder kijken dan de eerste honderd 
dan klikt u op ‘volgende pagina’. 
 

    
Waar kan ik de omzet A-boeken in een bepaalde periode 
vinden, en de groei of daling ten opzichte van vorig jaar? 

 
Login op ww1.book-control.com. Klik bovenaan op het menu ‘genres. Klik vervolgens 
op het tabblad ‘vergelijk’. Vul bij periode de periode in weken van dit jaar in en bij 
vorige periode de periode in weken van vorig jaar. Klik op ‘uitvoeren’. Op het scherm 
ziet u op de bovenste regel (totaal) achtereenvolgens de omzet vorig jaar, de omzet 
dit jaar en het verschil tussen beide jaren. Daaronder vindt u dezelfde informatie 
maar dan per specifiek genre. 
 


