
Ken uw doelgroep 
Inzicht in laaggeletterden en andere maatschappelijke 
kwetsbaren binnen uw gemeente 

Ken uw doelgroep
De analyse Ken uw doelgroep van Cubiss geeft 

antwoorden op deze vragen. Het geeft u inzicht 

in welke mate een gemeente te maken heeft met 

kwetsbare groepen en in welke wijken en kernen 

een oververtegenwoordiging is van laaggeletter-

den en andere maatschappelijke kwetsbaren. 

Deze situatiebepaling biedt u input en onderbou-

wing voor het beleid van uw organisatie en het 

samenwerkingsverband waarin u opereert ten 

aanzien van kwetsbare groepen.

Uw voordeel:

• Verantwoording naar stakeholders en  

opdrachtgever (geen aannames maar feiten);

• Objectieve cijfers en vergelijkingen als basis 

onder keuzes voor dienstverlening voor  

kwetsbare groepen;

• Onderbouwing van samenwerkingskansen 

richting andere partijen; 

• Te doorgronden en getoond in een  

overzichtelijk gevisualiseerde factsheet.

“Een prima onderlegger voor het  
vastleggen van gezamenlijke  
beleidsuitgangspunten en doelstellingen” 
- Elly van Hoof, Bibliotheek ’s-Hertogenbosch

Opzet van Ken uw doelgroep
Ken uw doelgroep analyseert de volgende  

doelgroepen:

1. Laaggeletterden: een laaggeletterde heeft  

(grote) moeite met lezen en schrijven.  

Hij of zij zit op taalniveau 1F (het niveau  

waarmee een kind de basisschool hoort  

te verlaten) of lager.

2. Maatschappelijke kwetsbaarheid: is er  

sprake van of dreigt er een achterstand  

en/of sociaal isolement als gevolg van  

verschillende problemen of oorzaken?  

Factoren die doorgaans in verband worden  

gebracht met maatschappelijk kwetsbare 

groepen zijn - naast de vaardigheid om te 

kunnen lezen en schrijven - de financiële  

situatie, de sociale situatie en de mate  

van gezondheid.

 

De analyse wordt kort en bondig  

gepresenteerd op een factsheet, waarin veel- 

vuldig gebruik wordt gemaakt van infographics 

en kaartjes.

 

Uitrol Limburg en Noord-Brabant
Eind 2016 is voor alle Brabantse en Limburgse 

gemeentes een Ken uw doelgroep analyse  

uitgevoerd. Hierdoor heeft iedere gemeente  

inzicht in de omvang van kwetsbare groepen  

per wijk en/of dorpskern.

Inzicht in kwetsbare doelgroepen
Meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gemeenten, bibliotheken en an-

dere maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol in de ondersteuning en begeleiding van 

inwoners die het niet op eigen kracht redden. Maar hoe is deze groep samengesteld? In welke wijken 

wonen zij? Hoe kunt u hen het beste ondersteunen? En wat betekent dit voor de dienstverlening van 

uw organisatie?



LAAGGELETTERDEN IN NEDERLAND 16-65 jaar

21,5%
55-65 jr.

14,1%
45-54 jr.

8,9%
35-44 jr.

8,1%
25-34 jr.

5%
16-24 jr.

Opleidingsniveau
Lager onderwijs 42,3 %
Vmbo-bb-kb/mbo-1 24,4%
Vmbo-gl/tl 14,0%
Mbo 2 of hoger 9,2%
Havo/vwo 2,9%
Hbo 2,3%
Wo 2,5%

12,7% 11,2%

37%
Allochtoon
1e generatie

9%
Allochtoon
2e generatie

19%
Allochtoon
westers

46%
Allochtoon
niet-westers

8,2%
Autochtoon

Hieronder wordt cijfermatig weergegeven in hoeverre laaggeletterdheid voorkomt binnen 
diverse (bevolkings)groepen in Nederland.

Op basis van de Ken uw doelgroep analyse brengt 

Cubiss een advies uit. Dit advies kan bijvoorbeeld 

de vorm van een plan van aanpak aannemen, 

waarin onder meer aandacht besteed wordt aan 

een structurele netwerkaanpak en de realisatie 

van Taalhuizen en Taalakkoorden.

“Ken uw doelgroep heeft voor ons  
op overzichtelijke wijze duidelijk  
gemaakt hoe laaggeletterdheid samenvalt  
met andere sociale problematiek  
waarmee Kerkrade te maken heeft.  
De uitsplitsing per wijk is een hulp bij  
het onderbouwen van de diverse  
wijkgerichte aanpakken en projecten.”  

- Hein Bracun, wijkmanager Kerkrade West en Ingrid 

Severens, afdeling wijkontwikkeling Gemeente Kerkrade

“Het rapport heeft ons meer inzicht gegeven in de doelgroep 
m.b.t. laaggeletterdheid en waar de vindplaatsen zijn. Ook geeft  
dit rapport ons de onderbouwing voor onze activiteiten op het  
gebied van taalbevordering, bijvoorbeeld naar de gemeente Breda 
toe. Dit laatste is weer belangrijk als we subsidies willen aanvragen.”  
- Lianne Knobel, Bibliotheek Breda

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over Ken uw  

doelgroep en/of bespreken hoe u de aanpak 

van laaggeletterdheid kunt vormgeven? 

Neem dan contact op met Ilse Lodewijks, 

projectleider Basisvaardigheden voor  

volwassenen via i.lodewijks@cubiss.nl  

of 06 20 96 00 51 of Yvonne van den Berg, 

projectleider Versterken Taalvaardigheid via 

y.vandenberg@cubiss.nl of 06 30 07 49 53. 


