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Wat is Whize?

Whize (voorheen Mosaic) identificeert en 

classificeert alle ruim 8 miljoen huishoudens in 

Nederland.

Deze segmentatie-/kenmerkendata is van

Whooz ontsluit de data via de software van  

Hoofdsegmenten 
met daarin een 
59 subpersona’s



Data op huishoudenniveau voor alle particuliere adressen 

in een gekozen gebied 

of op basis van een zelf geüpload (leden)bestand 

Je krijgt van het gekozen gebied/uploadbestand:

een tabel met de verdeling naar hoofd- en subsegmenten

een kaartje waarop je kunt zien welk (sub)segment zich waar bevindt

Elke POI betaalt hiervoor aan Whooz een jaarlijks overeengekomen bedrag (naar rato van 

inwoneraantal) voor de data en een bedrag voor het gebruik van de Envisia-software. 

Cubiss heeft een centrale licentie (die loopt tot tenminste 6 dec 2023), omdat het voor 

een individuele bibliotheek/MDO niet te betalen is om die zelf jaarlijks af te nemen. 

Bovendien moet elke bieb dan zelf Whize-expertise opbouwen en onderhouden.

Hoe is dit geregeld in Brabant 

en Limburg?

En hoe voor Utrecht?

Hier gebruiken we het principe: 

“wie gebruikt, betaalt”. Je kunt 

Cubiss vragen een analyse te 

doen en dan betaal je het 

Cubiss-uurtarief. 

Hier is het onderdeel van de BiSC

campagnedienstverlening (als bibliotheken 

hiervoor een abonnement hebben afgesloten 

met BiSC). De benodigde uren gaan ‘af’ van de 

maandelijkse beschikbare campagne-uren.

Whize-data via Envisia-software



Whize-data via Envisia-software



Whize-data via Envisia-software



Whize-data via Envisia-software



Nu dus een noviteit in Whize!

Bibliotheken kunnen voortaan zien hoe groot deze groep in hun werkgebied 
is. Daarnaast is zichtbaar in welke wijken en buurten de groep 
bovengemiddeld aanwezig is. Ook zijn zachte profielkenmerken in kaart 
gebracht zoals interesses, mentaliteit en levensstijl.

Het NT1 Taalgroeiers-profiel is samengesteld op basis van 3.500 
huishouden waarbinnen boeken door volwassenen zijn geleend bij 
bibliotheken in Nederland. Vervolgens zijn kenmerken hiervan vertaald naar 
een Look-alike-profiel: huishoudens die hierop lijken en waarin een vergrote 
kans  is op de aanwezigheid van laaggeletterdheid.



De NT1-referentiegroep is bovengemiddeld 

aanwezig in 9 subsegmenten

A01 - Krap met kids

A02 - Krap en ongebonden

A03 - Krap met pubers

A04 - Krap en op leeftijd

C09 - Beginnende 

appartementshuurders

D16 - Jonge rijtjessenioren

D17 - Tevreden 

appartementssenioren

D18 - Oude rijtjessenioren

D19 - Sobere 

appartementssenioren



Wat is er mogelijk?

In de Whize-analysetool kan de NT1 Taalgroeiers 

doelgroep geselecteerd worden bij de keuze voor 

‘klantprofiel’. Dit is mogelijk in drie analysetool 

modules: 

Module Gebiedsanalyse

Module Adresselectie

Module Klantanalyse





Deze module laat zien hoeveel NT1 Taalgroeiers er zijn in een 

lijst van gekozen CBS buurten, wijken of gemeenten en hoe 

deze groep binnen de gebieden verdeeld is over de Whize

Klantsegmentatie-segmenten. 

Daarnaast is in een visuele kaart zichtbaar hoe de 

geselecteerde gebieden zich tot elkaar verhouden. In welke 

gebieden (CBS buurten, wijken of gemeenten) zijn de NT1 

Taalgroeiers onder gemiddeld, gemiddeld of bovengemiddeld 

vertegenwoordigd?

Bij Base kies je op welk niveau je de analyse wil uitvoeren.

Nadat je de te analyseren gebieden hebt gekozen, krijg je dit 

overzicht (in dit voorbeeld is voor buurten gekozen

1. Module Gebiedsanalyse 



NT1-Taalgroeiers in kaart





Tot welke Whize-segmenten 

behoren ze?

De kolom ‘penetratie’ geeft aan welk deel van het betreffende Whize
Segment tot de NT1 Taalgroeiers groep hoort. De penetratie in de totaal 

regel toont het deel van de gehele CBS buurt dat NT1 Taalgroeier is. 



Tot welke Whize-segmenten 

behoren ze?

De index geeft aan of de NT1 Taalgroeiers binnen de 
verschillende Whize Segmenten onder- of 

oververtegenwoordigd zijn in een buurt. Dat wordt bepaald 
door de penetratie NT1-T in een buurt te vergelijken met het 

landelijke percentage. 

De index van 154,9 laat zien dat de NT1 Taalgroeier hier ruim 
anderhalf keer vaker voorkomt dan je zou verwachten op basis 
van het landelijk beeld aan laaggeletterden.



Tot welke Whize-segmenten 

behoren ze?

De penetratie van NT1-T is in Dromen en 
Rondkomen in deze buurt - vergeleken met het 

landelijke percentage - het hoogst.



Tot welke Whize-segmenten 

behoren ze?

Van de huishoudens 
‘Bescheiden Ouderen’ is 13% 

een potentiële Taalgroeier





2. Module Adresselectie



2. Module Adresselectie

Hiermee kun je adressen per gemeente selecteren die voldoen aan het opgestelde NT1 

Taalgroeiers-profiel.

Je krijgt na de selectie van het gebied te zien hoeveel adressen er in het gebied zijn met 

als label NT1 Taalgroeiers

Je bepaalt hoeveel adressen je wilt selecteren en de adresselectie wordt gedownload in de 

vorm van een Excel bestand. Gebruik de adressen bijvoorbeeld voor een Direct Mail-actie.

Ontdubbel wel met adressen die hebben aangegeven geen commerciële berichten te 

willen. 

Informeer geadresseerden over Postfilter (dat ze zich daar kunnen afmelden) en het 

gebruik van Whooz-data.

Let ook op de voorwaarden van Whooz voor gebruik van de adressen: eenmalig gebruik, in 

een periode van vier weken, daarna vernietiging van de adresgegevens. 



Adressen van alle NT1 Taalgroeiers 

opvragen





3. Module Klantanalyse

In deze module gebruik je een eigen adresbestand 

(bijv. een ledenbestand)

Met deze analyse bepaal je welk deel van je 

adresbestand wordt gekenmerkt als NT1 

Taalgroeiers en welk deel niet.

Je laadt een bestand in en vergelijkt het bestand 

met een te kiezen referentie gebied (base). 



> Breda



In het klantenbestand van deze organisatie bevinden zich 1.834 
potentiele NT1-Taalgroeiers. Je ziet hier ook in welke Whize-

segmenten ze zich bevinden. En of ze onder- of 
oververtegenwoordigd zijn (= penetratie NT1-T in het 

klantenbestand vergeleken met het landelijke percentage). 



Profielschets



Wil je een of meer van de NT1-

Taalgroeiers analyses?

Neem dan contact op met

Hoe is dit geregeld in Brabant en Limburg? En hoe voor Utrecht?

Hier gebruiken we het principe: “wie gebruikt, 

betaalt”. Je kunt Cubiss vragen een analyse te 

doen en dan betaal je het Cubiss-uurtarief. 

Hier is het onderdeel van de BiSC campagnedienstverlening (als 

bibliotheken hiervoor een abonnement hebben afgesloten met BiSC). De 

benodigde uren gaan ‘af’ van de maandelijkse beschikbare campagne-

uren.



Zijn er vragen?





We gaan verder inderdaad…

Vanuit Samenwerkende POI’s Nederland 
(SPN) is voor 2023 budget beschikbaar 
gesteld voor de doorontwikkeling van een 
tweede profiel.

We hebben de tool met de uitbreiding naar 
het NT1 Taalgroeiers profiel al zo laten 
bouwen dat er meerdere profielen kunnen 
worden toegevoegd



We zouden de 3 modules ook 

kunnen inrichten voor:
Ideeën Let op:

1 In welk soort huishoudens wonen jong-
volwassenen? In welke huizen wonen 
uitwonende studenten?

De profielschets gaat vervolgens over de 
interesses van de huishoudens als geheel

2 Waar wonen kinderen in een kwetsbaar 
huishouden?

Definieer ‘kwetsbaar’ en hoe kunnen we de 
referentiegroep samenstellen?

3 Waar wonen jongeren die in de bieb zouden 
willen studeren/(samen)werken? En wie zijn 
zij?

Referentiegroep bepalen o.b.v. de jongeren 
die dat daadwerkelijk doen

4 Waar wonen de digitaal laaggeletterden? En 
wie zijn zij?

Referentiegroep o.b.v. curisten?

5 Waar wonen de mensen die hulp kunnen 
gebruiken bij de digitale overheid? En wie zijn 
zij?

Referentiegroep samenstellen o.b.v. IDO-
bezoekers?

6 Waar wonen de bibliotheekbezoekers (niet 
zijnde: leden/leners) en wie zijn zij?

Referentiegroep o.b.v. daadwerkelijke 
bezoekers (waar leners worden uitgefilterd) 
Hiervoor zullen we in een aantal biebs
postcodes moeten uitvragen

IDEEEN?? Of een voorkeur?



Graag je mening en ideeën
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