
Lansingerland in kaart
Beter zicht op de inwoners en hun wensen m.b.v. Mosaic



Inzicht in de groepen mensen die 

wonen in Lansingerland, hun 

eigenschappen en voorkeuren.

Wat en hoe?

Leren van samenstelling en profiel 

(potentieel) publiek

 segmentatie als hulpmiddel



Whize, (voorheen Mosaic) – een 

segmentatiesysteem van Whooz

• Identificeert en classificeert de meer dan 7,7 miljoen 

Nederlandse huishoudens in 59 subsegmenten die zijn 

samengevoegd in 11 segementen

• Op basis van 30  bronnen

• Voor wat betreft hun sociodemografie, levensstijl, 

cultuur en (koop)gedrag. 





Hoe wordt Whize o.a. gebruikt?

- Gebiedskaarten en analyses

- Publieksprofielanalyses

- Distributieplannen

- Huis-aan-huisverspreiding

- Koppeling aan CRM-systemen

- Eigen persona’s/ modellen 

maken

- Etc.



Toepassingen



Voor (Groot) Rotterdam

• Hebben we een specifiek Rotterdams 

doelgroepenmodel ontwikkeld dat geladen is 

met informatie omtrent cultuurbezoek. 







Online en offline doelgroepenguide

• Allerlei informatie rondom voorkeuren, drempels, 

wensen en motieven te vinden in de online 

guide  handig voor programmering, 

communicatie en marketing

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGQ0MTlhNDktZjY0OS00ZDg0LTlhNTUtN2ZmMDNhYjcwNzUyIiwidCI6IjhjM2VmZGFhLTIzN2MtNDk5MS1iZmVhLTY1MTNhNjQ4N2Q0YyIsImMiOjh9








Voorbeeld toepassing: Kids Uitagenda

 Wij sturen deze uit naar Kinderrijke gezinnen in 

Rotterdam en omgeving.



Wie wonen er in Lansingerland?

Rotterdamse doelgroepen Analyse % Gebied % Penetratie Index

Stadse Alleseters 269 1,2% 594.162 7,7% 0,0% 15

Elitaire Cultuurminnaars 3.807 16,3% 700.928 9,1% 0,5% 180

Klassieke Kunstliefhebbers 3.182 13,7% 910.363 11,8% 0,3% 116

Actieve Families 4.875 20,9% 728.498 9,4% 0,7% 222

Randstedelijke Gemakzoekers 4.603 19,8% 1.040.685 13,5% 0,4% 146

Digitale Kijkers 1.803 7,7% 795.641 10,3% 0,2% 75

Stedelijke Toekomstbouwers 1.162 5,0% 786.888 10,2% 0,1% 49

Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters 2.853 12,2% 1.391.863 18,0% 0,2% 68

Overige 750 3,2% 767.628 9,9% 0,1% 32

Totaal 23.304 100% 7.716.656 100% 0,3%

• Relatief veel families (jong en oud) en 

welgestelden.



Lansingerland in kaart



Lansingerland versus Rotterdam en 

omliggend gebied

“Lansingerland is niet van de ‘stadse fratsen’, zo 

gaf ook het identiteitsonderzoek ‘Lang Leve 

Lansingerland’ al aan. De inwoners kiezen liever 

voor nieuw elan, voor nieuwe dwarsverbanden, 

voor aansluiting op de omgeving en voor 

herwaardering en herpositionering van wat 

Lansingerland kenmerkt en onderscheidt.”



Lansingerland t.o.v. omliggend gebied

• T.o.v. Hillegersberg-Schiebroek en Pijnacker-
Nootdorp. 

• Meer families met cultuur als optie in 
Lansingerland. Plus meer oudere doelgroepen 
met traditionele kunst- en cultuurvoorkeuren.

• Minder Stadse Alleseters en doelgroepen met 
cultuur als onvanzelfsprekend. 

Rotterdamse doelgroepen Analyse % Gebied % Penetratie Index

Stadse Alleseters 269 1,2% 3.249 10,3% 8,3% 11

Elitaire Cultuurminnaars 3.807 16,3% 5.574 17,6% 68,3% 93

Klassieke Kunstliefhebbers 3.182 13,7% 3.282 10,4% 97,0% 131

Actieve Families 4.875 20,9% 3.457 10,9% 141,0% 191

Randstedelijke Gemakzoekers 4.603 19,8% 3.144 9,9% 146,4% 199

Digitale Kijkers 1.803 7,7% 2.717 8,6% 66,4% 90

Stedelijke Toekomstbouwers 1.162 5,0% 2.852 9,0% 40,7% 55

Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters 2.853 12,2% 6.406 20,3% 44,5% 60

Overige 750 3,2% 923 2,9% 81,3% 110

Totaal 23.304 100% 31.604 100% 73,7%



Omliggend gebied



Opsplitsing naar dorpskernen

• Iedere dorpskern heeft een duidelijk eigen 
karakter. 

• Hier kun je met inrichting en programmering van 
de cultuurhuizen of programmering en kunst in 
de buitenruimte rekening mee houden. 

• En er zit natuurlijk veel meer informatie achter 
de persona’s ; zo is er bijvoorbeeld ook 
informatie over sport, interessegebieden 
etc.interessant voor ondernemers en andere 
domeinen



Berkel en Rodenrijs

• Grootste groepen de families: AF 

en RG

• Ook de Elitaire Cultuurminnaars 

(vaak ook gezinnen)

• Oudere doelgroepen Klassieke 

Kunstliefhebbers en Wijkgerichte 

Vrijetijdsgenieters.

Analyse % Gebied % Index

Stadse Alleseters 150 1,3% 269 1,2% 112

Elitaire Cultuurminnaars 1.623 14,0% 3.807 16,3% 86

Klassieke Kunstliefhebbers 1.483 12,8% 3.182 13,7% 94

Actieve Families 2.935 25,3% 4.875 20,9% 121

Randstedelijke Gemakzoekers 2.019 17,4% 4.603 19,8% 88

Digitale Kijkers 920 7,9% 1.803 7,7% 103

Stedelijke Toekomstbouwers 640 5,5% 1.162 5,0% 111

Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters 1.445 12,5% 2.853 12,2% 102

Overige 386 3,3% 750 3,2% 103

Totaal 11.601 100% 23.304 100%



Bleiswijk

• Oudere groepen komen 
relatief vaker voor, zowel met 
cultuur als gebruikelijk als 
ongebruikelijk. 

• Weinig Actieve Families (jonge 
gezinnen), nog wel aardig wat 
oudere gezinnen (RG = 
grootste groep). 

Analyse % Gebied % Index

Stadse Alleseters 22 0,5% 269 1,2% 40

Elitaire Cultuurminnaars 862 18,0% 3.807 16,3% 110

Klassieke Kunstliefhebbers 885 18,5% 3.182 13,7% 136

Actieve Families 525 11,0% 4.875 20,9% 52

Randstedelijke Gemakzoekers 989 20,7% 4.603 19,8% 105

Digitale Kijkers 357 7,5% 1.803 7,7% 96

Stedelijke Toekomstbouwers 234 4,9% 1.162 5,0% 98

Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters 672 14,1% 2.853 12,2% 115

Overige 236 4,9% 750 3,2% 153

Totaal 4.782 100% 23.304 100%



Bergschenhoek

• Randstedelijke 
Gemakzoekers en Actieve 
Families het grootst. RG en 
EC relatief wat 
oververtegenwoordigd. 

• Minder groepen met cultuur 
als ongebruikelijk. 

Analyse % Gebied % Index

Stadse Alleseters 97 1,4% 269 1,2% 121

Elitaire Cultuurminnaars 1.322 19,1% 3.807 16,3% 117

Klassieke Kunstliefhebbers 814 11,8% 3.182 13,7% 86

Actieve Families 1.415 20,4% 4.875 20,9% 98

Randstedelijke Gemakzoekers 1.595 23,0% 4.603 19,8% 117

Digitale Kijkers 526 7,6% 1.803 7,7% 98

Stedelijke Toekomstbouwers 288 4,2% 1.162 5,0% 83

Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters 736 10,6% 2.853 12,2% 87

Overige 128 1,8% 750 3,2% 57

Totaal 6.921 100% 23.304 100%



Inzicht in wie er in je naaste omgeving woont kan 
je helpen in:

• Het verbeteren/ afstemmen van je communicatie 

• Anders programmeren --> als je weet wat 
iemands interesses, leefwereld, vermogens en 
motieven zijn in het leven

• Het inrichten van de (culturele) infrastructuur: 
andere type mensen hebben andere behoeftes 
aan voorzieningen

• Placemaking/ evenementen organiseren

Wat kun je hiermee?



Grootste groep: Actieve Families

• (Jonge) families.

• Druk met gezin en werk.

• Tussen de 25-55 jaar 

oud.

• Middelbaar tot hoger 

opgeleid.

• Inkomen: modaal tot 2x 

modaal.



Hoe sluit je beter aan bij de Actieve 

Families?

• Moeders nemen maar liefst 3x vaker 

dan vaders het initiatief bij het bezoeken 

van een museum, theater of andere 

culturele instelling (Jongeren 

Merkenonderzoek, Hendrik Beerda). 

• Denk aan flexibele inloopprogramma’s.

• Motivaties: ontspannen, gezelligheid, 

spelend leren. 

• Houden van toevallige ontmoetingen, 

evenementen of objecten die zij 

spontaan tegenkomen. 

• Je kunt deze groep als gezin benaderen, 

maar ook alleen de ouders die er samen 

op uitgaan.

• Belangrijk: duidelijkheid en een goede 

bewegwijzering. 



Actieve Families

Bovengemiddeld Vrije tijd 

- Pretpark bezoeken

- Gamen

- Saunabezoek

- Dierentuin/park bezoek

- (voor) lezen kinderen

Meest voorkomende 
vrijetijdsbestedingen:

- Boeken lezen

- Wandelen

- Bij/met familie vrienden tijd 
doorbrengen

- Kijken naar dvd’s e films on 
demand (o.a. Netflix)

- Bereiden van bijzondere 
gerechten

Bovengemiddeld 

geïnteresseerd in:

- Gadgets

- Auto’s

- Sparen

- Vegetarisch eten

- Opvoeden kinderen

Meest voorkomende 

interesses:

- Koken en eten

- Vakantie en Reizen

- Wetenschap en techniek

- Film/video

- Opvoeden kinderen



Randstedelijke Gemakzoekers

• Maximaal 65 jaar

• Leuke dingen ondernemen 

met het gezin

• Middelbaar tot hoogopgeleid

• Inkomen: modaal – 2x 

modaal inkomen



Hoe sluit je beter aan bij de 

Randstedelijke Gemakzoekers?

• Wederom: te betrekken als gezin, maar 

ook als ouders apart.

• En ook hier geldt: moeders nemen de 

beslissingen. 

• Motivaties: ontspanning, gezelligheid en 

sociale verplichting (kijken naar optreden 

kinderen). 

• Combinatie met eten/winkelen of sport: 

een totale belevenis (en het scheelt tijd). 

• “Bekend van tv”.

• Zoeken naar aanbod in de buurt: reistijd 

gaat af van familietijd. 



Randstedelijke Gemakzoekers

Bovengemiddeld Vrije tijd 

- Motorrijden

- Bezoeken voetbalwedstrijd

- Zelf aan auto/motor werken

- Sportwedstrijden bezoeken

- Mantelzorg

Meest voorkomende 
vrijetijdsbestedingen:

- Boeken lezen

- Wandelen

- Bij/met familie vrienden tijd 
doorbrengen

- Een tochtje op de fiets maken

- Restaurant bezoek

Bovengemiddeld 

geïnteresseerd in:

- Opvoeden kinderen

- Sparen

- Vakantie/ reizen

- Motoren/Auto’s

- Musicals 

Meest voorkomende 

interesses:

- Vakantie en Reizen

- Koken en eten

- Sport

- Wetenschap en techniek

- Opvoeden kinderen



Elitaire Cultuurminnaars

• 45 jaar en ouder.

• Welvarende groep (2/3x 

modaal).

• Getrouwd + kinderen (soms 

al uit huis). 

• Hoog opgeleid (WO).

• Werk: fulltime leidinggevende 

functie of eigen bedrijf.



Hoe sluit je beter aan bij de Elitaire 

Cultuurminnaars?

• Breed geïnteresseerd, 

houden van luxe en zijn 

kwaliteit gewend

• Motivaties: sociale 

distinctie, cultureel genot, 

sociale binding. 

• Goede horeca belangrijk

• Context waarin cultuur 

wordt aangeboden 

belangrijke evenals 

locatie

• Drempels: tijd en 

bereikbaarheid  maak 

bezoek zo efficiënt 

mogelijk (arrangementen 

en service)

“Vorig jaar hebben we een picknickmand 

gereserveerd tijdens de Dag van de 

Romantische muziek met goede 

producten zoals kaas, wijn en vers brood. 

Dat maakte de middag wel speciaal. We 

houden ervan om dit soort extra’s te 

doen.”



Elitaire Cultuurminnaars

Bovengemiddeld Vrije tijd 

- Museumbezoek

- Klassieke concerten 
bezoeken

- Theaterbezoek

- Kopen van boeken

- Festival bezoeken

Meest voorkomende 
vrijetijdsbestedingen:

- Boeken lezen

- Wandelen

- Restaurant bezoek

- Bij/met familie vrienden tijd 
doorbrengen

- Bereiden van bijzondere 
gerechten

Bovengemiddeld 

geïnteresseerd in:

- Beleggen

- Kunst

- Ontwikkelingshulp

- Economie & financiën

- Literatuur

Meest voorkomende 

interesses:

- Vakantie en Reizen

- Koken en eten

- Wetenschap en techniek

- Literatuur

- Geschiedenis



Maatschappelijke waarde kunst

“Cultuur hoort bij het sociaal domein. Het 

verenigingsleven zorgt voor ontmoeting en 

ontspanning en voor betrokkenheid en verbinding 

van jong en oud … Wie deel uitmaakt van een 

groep en zich gewaardeerd voelt om zijn bijdrage, 

blijft langer actief en heeft minder kans op 

vereenzaming.”



Klassieke Kunstliefhebbers

• 60 plussers.

• Getrouwd.

• Middelbaar/hoger 

opgeleid. 

• Gepensioneerd of lopen 

tegen hun pensioen aan. 

• Inkomen: anderhalf tot 

twee keer modaal. 



Hoe sluit je beter aan bij de Klassieke 

kunstliefhebbers?
• Motivaties: cultureel genot, 

culturele transmissie en stimulatie. 

• Veel vrije tijd

• Moment van de dag waarop 

cultuur wordt aangeboden 

belangrijk evenals bereikbaarheid 

van de locatie

• Op zoek naar zinvolle invulling 

vrije tijd, ontspanning en op 

nieuwe manier iets leren

• Drempels: meer fysiek 

toegankelijkheid belangrijk 

(pauzes, fijne en genoeg 

zitmogelijkheden, volume geluid, 

leesbaarheid site en grootte 

teksten) 

• Ook aan te spreken als 

grootouders (liever niet als senior 

of oudere)

“De wereld verandert zo snel, kunst is 

daarin voor mij een soort houvast: kunst 

verdwijnt niet, maar blijft altijd, om van te 

genieten, om over na te denken.”



Klassieke Kunstliefhebbers

Bovengemiddeld Vrije tijd 

- Klassieke concerten 
bezoeken

- Puzzelen

- Museumbezoek

- Theaterbezoek

- Actief in bestuurlijke functies/ 
vrijwilligerswerk

Meest voorkomende 
vrijetijdsbestedingen:

- Boeken lezen

- Wandelen

- Puzzelen

- Tochtje op de fiets

- Vrijwilligerswerk

Bovengemiddeld 

geïnteresseerd in:

- Belastingzaken

- Politiek

- Wijn

- Kunst

- Antiek

Meest voorkomende 

interesses:

- Vakantie en Reizen

- Koken en eten

- Gezonde leefstijl

- Politiek

- Medische onderwerpen


