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Inleiding
Laaggeletterdheid terugdringen. Een 
belangrijk	thema	in	de	convenantlijnen	
van	de	landelijke	Netwerkagenda	
van bibliotheken. Met de informatie 
uit	deze	profielbeschrijving	wordt	
de	doelgroep	met	een	vergrote	kans	
op laaggeletterdheid beter in beeld 
gebracht.
  
• Wie	zijn	deze	huishoudens?	
• Wat	zijn	de	demografische	kenmerken?	
• Waar gaat deze groep van ‘bewegen’?

De	doelgroep	heeft	als	naam	NT1
Taalgroeiers	(NT1-T).	Deze	groep	
bestaat	uit	huishoudens	waarin	
volwassenen	aanwezig	zijn	met	
Nederlands	als	moedertaal	(NT1)	en	
een	vergrote	kans	op	moeite	met	lezen	
en	schrijven	(laaggeletterdheid).	Basis	
van	het	profiel	ligt	in	uitleningen	van	
NT1	boeken	voor	laaggeletterden.

Voor wie is deze informatie?
Deze	profielbeschrijving	is	interessant	
voor	medewerkers	van	bibliotheken	
die	betrokken	zijn	bij	het	verbeteren	of	
voorkomen	van	laaggeletterdheid	bij	
volwassenen	en	binnen	gezinnen.

“Tegenwoordig moet 
alles	via	internet	en	de	
gebruikte	taal	is	vaak	
lastig	te	begrijpen.”

Over NT1 Taalgroeiers in de praktijk? 

Neem contact op met de POI van je 

werkgebied of mail naar:

Ilse Pullens, adviseur Innovatie en 

Strategie Cubiss (i.pullens@cubiss.nl)

Remko Hekkers, senior adviseur 

Marketing en Communicatie Rijnbrink 
(remko.hekkers@rijnbrink.nl)

Meer weten?

Neem	contact	op
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Deze	profielbeschrijving	is	samengesteld	op	basis	
van	demografische	kenmerken,	woonomgeving,	
lifestyle,	mediakanalen	en	mentaliteit.

Demografische kenmerken
NT1	Taalgroeiers	zijn	er	in	alle	leeftijden	en	in	
alle	welstandsklassen.	Toch	zien	we	duidelijke	
patronen.	Bovengemiddeld	vaak	zijn	ze	boven	de	
65	jaar.	Daarnaast	hebben	ze	vaak	een	lager	dan	
gemiddeld	huishoudinkomen.	Daarmee	bevindt	de	
doelgroep	zich	vaker	binnen	kwetsbare	groepen	
huishoudens.	

NT1	Taalgroeiers	wonen	vaak	alleen.	Als	ze	
samenwonen,	dan	hebben	ze	meestal	geen	kinderen	
of	zijn	die	al	het	huis	uit.	Als	er	nog	wel	thuiswonende	
kinderen	zijn,	dan	zijn	deze	vaak	jong.	Veel	van	
de	taalgroeiers	zijn	praktisch	opgeleid	en	veelal	
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gepensioneerd.	De	jongere	NT1	vervullen	veelal	
eenvoudigere	functies,	zijn	werkloos,	werkzoekend	
of	arbeidsongeschikt	verklaard	en	zitten	dus	in	de
bijstand	of	krijgen	een	andere	uitkering.

Woonomgeving
NT1	Taalgroeiers	wonen	door	heel	Nederland.	
Er	is	een	oververtegenwoordiging	te	zien	binnen	
(groot)stedelijke	omgevingen.	De	waarde	van	de	
woningen	ligt	lager	dan	gemiddeld,	en	is	in	lijn	met	
hun	inkomen.	Een	groot	deel	van	deze	mensen	huurt	
een	eenvoudig,	relatief	klein	appartement	of	een	
rijwoning,	waarbij	oudere	woningen	uit	het	bouwjaar	
1945-1989	veel	voorkomen.
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Lifestyle
NT1	Taalgroeiers	hebben	vaak	geen	auto.	
De	doelgroep	neemt	vaak	de	bus	of	tram	
of	rijdt	op	hun	scooter	of	scootmobiel	naar	
het	werk	of	naar	winkels.	Denk	aan	winkels	
als	Zeeman,	Hans	Anders,	Beter	Horen,	
Intertoys,	Aktiesport	en	Mediamarkt.	Voor	
boodschappen	hebben	NT1	Taalgroeiers	
vaak een beperkt budget. Daarom komen 
ze	geregeld	bij	goedkopere	supermarkten	
als	Dirk	van	den	Broek,	Aldi	en	Lidl.	Daar	
kopen	ze	bijvoorbeeld	huismerkartikelen,	
makkelijke	maaltijden	en	energiedrankjes.	

Voor	vakanties	heeft	de	doelgroep	minder	
financiële	ruimte.	Als	ze	wel	gaan,	dan
is	het	een	goedkopere	vakantie	in	een
vakantiepark	of	logeren	bij	familie	en
vrienden.	De	NT1	Taalgroeiers	gaan	er	niet	
zo	vaak	op	uit	in	hun	vrije	tijd.	De	interesses	
zijn	beperkt.	Ze	zijn	significant	meer	
geïnteresseerd	in	vrijwilligerswerk.

De	jongere	NT1-Taalgroeier	doet	graag	
aan	(online)	gamen	of	gokken.	Ook	wordt	
weleens	zelf	kleding	gemaakt.	Als	er	een	
huisdier	is	in	het	huishouden,	dan	heeft	een	
vogel	bovengemiddeld	de	voorkeur.	Er	is	
weinig	interesse	in	het	lezen	van	boeken	en	
literatuur.

Mediakanalen
Door	de	verschillen	in	leeftijd	binnen	deze	
groep	is	het	mediabeeld	divers.	Wel	is	
er	een	breed	gedeelde	interesse	in	het	
Nederlandstalige	(levens)lied.	

De	jongere	NT1	Taalgroeiers	luisteren	naar	
FunX	en	op	de	tv	staan	zenders	aan	als	
Spike,	MTV,	Disney	Channel	en	Comedy	
Central.	De	smartphone,	van	een	relatief	
voordelig	merk,	wordt	veel	gebruikt	en	
datingapps	zijn	favoriet.	
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Hoe is het profiel samengesteld?
Het	NT1	Taalgroeiers-profiel	is	
samengesteld	op	basis	van	3.500	
volwassenenen	die	specifieke	NT1-boeken	
hebben	geleend	bij	bibliotheken
in	Nederland.	Deze	boeken	zijn	geschreven	
voor	het	leesniveau	van	laaggeletterden	
en	opgenomen	in	de	advieslijst	voor	
NT1-ers	van	taalhuizen	in	Nederland.	

Op	basis	van	deze	data	is	een	centraal	
profiel	samengesteld.	Vervolgens	zijn	
kenmerken	van	dit	profiel	vertaald	naar	
huishoudens	die	hierop	lijken.	Deze	
referentiegroep	heeft	als	naam	NT1-
Taalgroeiers.	De	groep	lijkt	op	het	centrale	
profiel	(hoeft	het	niet	te	zijn)	maar	geeft	op	
basis	van	data	en	analyse	vergrote	kans	op	
aanwezigheid van laaggeletterdheid. 

Het	oudere	deel	van	de	NT1	Taalgroeiers	
luistert	graag	naar	regionale	radio	
of	NPO	Radio	5.	Ze	kijken	veel	tv.	
Bijvoorbeeld	naar	zenders	als	Omroep	
Max,	SBS6,	SBS9	en	regionale	zenders.	
Omroepbladen	worden	nog	vaak	gelezen.	
Alle	NT1-Taalgroeiers	zijn	geïnteresseerd	
in	(reality)soaps.			

Mentaliteit
Er	is	vooral	berusting	in	de
eigen	situatie.	Toch	zie	je	hier	wat	
ambivalentie:	Aan	de	ene	kant	geloven	
ze	in	het	lot	en	leggen	ze	zich	daarbij	
neer:	“dit	is	hun	leven	en	niet	anders.”	
Aan	de	andere	kant	zoeken	ze	afleiding	
en	zijn	ze	geïnteresseerd	in	zaken	als	
spiritualiteit,	levensovertuiging,	natuur	
en	(alternatieve)	geneeswijzen.
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Gebruik	onderstaande	kenmerken	en	interesses	
in	het	dagelijks	werk	om	de	doelgroep	te	
bereiken,	boeien	en	verbinden	aan	je	Bibliotheek.

Kenmerken NT1 Taalgroeiers
• Vaak	oudere	inwoners	(65+)
• Ook	jongeren	(beperkte	aantallen)
• Wonen vaak alleen
• Lage	koopkracht	en	beneden	modaal	inkomen
• Praktisch	opgeleid
• Goedkopere	woningen	(vooral	huur)
• Kleinere	woning	(vaak	appartement)	
• Vaak zonder eigen auto
• Relatief	vaak	geen	baan	of	gepensioneerd
• Beperkt	aantal	interesses

De	NT1	Taalgroeiers	komen	relatief	vaak	voor	
in	drie	van	de	elf	Whize-segmenten:	Dromen	
en	Rondkomen,	Volks	en	Uitgesproken	en	

Overzicht kenmerken

Bescheiden	ouderen.

Bovengemiddelde interesses
• Huisdieren	(voorkeur	vogels)
• Nederlands	(levens)lied
• Kijkt	veel	tv:	streaming,	zenders
• Omroep	Max	en	soaps
• Budget	telecom	merken
• Speelt	graag	(online)	games
• Komt	graag	bij	deze	winkels:	Specsavers,	
Hans	Anders,	Aktiesport,	Footlocker,	
Wibra,	Zeeman

Voorkeur voor eten en drinken
• Fastfood	en	snacks
• Mix-	en	energiedrankjes

Samengevat: 
Kenmerken en interesses
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Toepassing in de praktijk
Hoe	kun	je	de	kennis	uit	deze	profielbeschrijving	
inzetten	in	de	praktijk?	Hieronder	een	aantal
voorbeelden.	Vraag	bij	je	Provinciale
Ondersteuningsinstelling	voor	bibliotheken	(POI)	
naar	mogelijkheden.	

Bijeenkomsten en activiteiten
Doordat	je	weet	waar	de	doelgroep	positief	
op	reageert,	kun	je	dit	gebruiken	in	je	
programmering	en	communicatie.	Hierdoor	
weet je beter de doelgroep te raken en wordt de 
effectiviteit	van	de	inspanning	vergroot.

Methode: Samen Bouwen
Dit	is		een	methode	om	met	een	doelgroep	(NT1	
Taalgroeiers)	het	gesprek	aan	te	gaan	in	een	
setting	van	5-8	deelnemers.	Het	gesprek	gaat	
over de leefwereld van de doelgroep en de rol 
die	de	Bibliotheek	daarin	kan	vervullen.

Methode: Klantbeleving in de Bibliotheek
Hoe	geef	je	een	locatie	vorm	vanuit	de	directe

omgeving en de doelgroepen die daarin 
aanwezig	zijn?	Deze	methode	geeft	een	
strategisch	en	tactisch	handvat.

Stappenplan: Ledenwerving doelgroep
Leden	werven	onder	NT1	Taalgroeiers	is	goed	
mogelijk.	Dit	stappenplan	helpt	bij	het	maken	
van	keuzes	en	geeft	praktische	tips.

Propositie ontwikkelen
Wil	je	een	stap	dieper	dan	klassiek	leden	
werven?	Maak	een	nieuwe	abonnementsvorm.	
Denk	hierbij	bijvoorbeeld	aan	een	nieuwe	
abonnementsvorm	voor	de	NT1	Taalgroeiers.	
Zo	verbind	je	deze	doelgroep	aan	de	Bibliotheek	
voor	langere	termijn.	

Samenwerken met partners
Omdat	je	de	kenmerken	en	bovengemiddelde	
interesses	van	de	doelgroep	weet,	kun	je	met	
organisaties	contact	opnemen	die	deze	interesse	
vertegenwoordigen.	Ga	met	deze	potentiële	
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partners	in	gesprek	en	bekijk	of	je	samen	de	
doelgroep kunt bereiken en verbinden.

Publicatie camouflage leren 
In	deze	publicatie	staat	het	camouflage	
leren	centraal	wat	je	kunt	inzetten	om	
de	taalvaardigheid	van	verschillende	
doelgroepen te vergroten. 

Verhalen van Taalambassadeurs
Publicatie	over	verhalen	van	
Taalambassadeurs.	Zij	weten	als	
geen	ander	hoe	belangrijk	taal	
is	om	mee	te	komen	in	
de	samenleving.	

Toepassing in de praktijk



Als	je	de	zachte	profieldata	van	NT1	Taalgroeiers	
combineert	met	harde	analysedata	uit	de	Whize	
(Mosaic)	analysetool	heb	je	de	beste	mogelijke	
combinatie	in	handen	om	de	doelgroep	te	
bereiken.	Via	de	analysetool	krijg	je	bijvoorbeeld	
inzicht	in:	

• adresgegevens	om	de	groep	te	bereiken
• omvang van de groep om de grootte van het 

probleem te kaderen
• locaties	waar	de	doelgroep	het	sterkste	
aanwezig	is

Wil	je	meer	weten	over	de	de	analysetool?	
Vraag	bij	je	provinciale	ondersteuningsorganisatie	
(POI)	voor	meer	informatie.	Binnen	een	aantal	
provincies	kunnen	bibliotheken	bovendien	zelf	
met	deze	tool	aan	de	slag.

Harde en
zachte data

Over NT1 Taalgroeiers in de praktijk? 

Neem contact op met de POI van je 

werkgebied of mail naar:

Ilse Pullens, adviseur Innovatie en 

Strategie Cubiss (i.pullens@cubiss.nl)

Remko Hekkers, senior adviseur 

Marketing en Communicatie Rijnbrink 
(remko.hekkers@rijnbrink.nl)

Meer weten?

Neem	contact	op
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