
Workshop ‘Leren segmenteren – hoe stem je 
een wijkaanpak af op bewonerssegmenten?’



Voor wat? 

Aardgasvrij en 
Energiebesparing

Hoe? 

Faciliteren, 
aanjagen 
en leren

Voor wie?

Regio, gemeenten, 
woningbouwcorporaties 
in Noord-Holland



Welkom

• Wie zijn wij?
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Niels Götz Jade Oudejans Anouk Montagne



Programma van vandaag
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Tijd Onderdeel Toelichting 

13:00 Welkomstwoord door Jade Oudejans

13:05 Warming up door Niels Götz

13:15 Eigen ervaringen met segmenteren

13:20 Twee stromingen segmenteren

13:55 Reactie/ vragen

14:00 Pauze

14:05 Aan de slag met een casus In 3 breakout rooms

14:25 Terugkoppeling plenair

14:40 Ervaringen, resterende vragen/ Q&A door Niels Götz

14:50 Afsluiting: vervolg gewenst: ontwerpsessie/ terugkom-moment? door Anouk Montagne



Sylvia Witteman: ‘leest’ type mensen a.d.h.v. mondkapjes

Doet iemand dat ook?

- Voetbalvrouwen
- Vastgoedproleten
- Museumjaarkaarttrutten

Mijn stelling: onze hersenen zoeken automatisch naar patronen / stereotyperen .. 
En dat is zowel nuttig als niet .. 



Warming up

• Wanneer ben je duidelijk – totaal – verkeerd ‘ge-targeted’?

– Waar zat ‘m dat in/ welke verkeerde aanname over jou was er gemaakt?

– Wat was hiervan praktisch gezien het gevolg?

– Wat deed dat met je?

• En wanneer juist ‘spot on’? 

– Waar zat ‘m dat in/ welke verkeerde aanname over jou was er gemaakt?

– Wat was hiervan praktisch gezien het gevolg?

– Wat deed dat met je?



Eigen ervaringen

• Wie heeft er eigen ervaringen met segmenteren t.b.v. beleid/ wijkaanpak?

– Wat is je vooral bijgebleven?

– Wat is je belangrijkste inzicht: wat voortaan wél doen, wat niet?



Klantprofielen – op basis (koop) gedrag



Doel segmenteren

Doel: campagne Doel: wijkaanpak opzetten Doel: wijkaanpak uitvoeren

- Kennis (0-meting) - Bereidheid partner worden - Beschikbaarheid partner zijn 
(tijd → pensioen!)

- Houding (0-meting) - Potentie partner worden (warm 
netwerk)

- Vaardigheden/ competenties 
(e-werkgroep= denkers)

- Gedrag (0-meting) - Woonsituatie/ - problemen - Mate waarin – hele – achterban 
(nog) wordt vertegenwoordigd 
(gevaar ‘besmetting’)

- Mediavoorkeur (schriftelijk of 
digitaal)

- Normen en waardenpatroon: zelf 
of samen

- Mediagedrag/ lidmaatschap - Natuurlijke verandermomenten 
signaleren + op inzetten



Differentiëren - ’natuurlijke aanleiding’



Aan wie ben je bij de uitvoering relatief veel tijd en aandacht kwijt?

Bewoners: persona’s



Case: Slim Lingewaard

ontmoet .. 

Martien: je moet denkers en doeners gescheiden houden .. 



Twee stromingen

Theoretisch/ op afstand 
Bron 1 - Zwart/wit foto

Praktisch/ in direct contact 
Bron 2 - Kleurenfoto

- Leefstijlen/ normen en waarden - Wijkbezoek (sfeer proeven, omgangsvormen)

- Burgerschapsstijlen - Spreken kenners van de wijk

- Socio demografisch - Analyse sociale structuren + ‘actievelingen’

- Psychografisch - Gesprek/ kennismaking bewoners

- Scan woningvoorraad (bouwperiode, structuur wijk) - Gesprek/ kennismaking mogelijke partners

- Scan profiel wijkbewoners - Meedoen/ - leven



1. Deskresearch: zwartwit foto maken/ bron 1
▪ Eerste indruk leefbaarheid + profile bewoners (hoe vol is accu)?
▪ Look + feel, voorzieningniveau
▪ Voorgeschiedenis, huidige sentiment(en) .. Social media

2. Vouwfietsonderzoek: inkleuren foto/ bron 2
▪ Benaderbaarheid, humor, hoe kijkt men uit de ogen
▪ Drinkplaatsen
▪ Goede + slechtere plekken (energie)
▪ Woongeluk (vs woonproblemen)

3. Spreken kenners van de wijk: sociale structuur in kaart brengen/ bron 2
▪ Opbouwwerker, wijkregisseur
▪ Wijkagent
▪ (goed gewortelde) Winkelier

4. Benaderen spilfiguren → vriend worden + partnerschap sluiten / bron 2
▪ Wegnemen wantrouwen/ houvast bieden bij onzekerheid
▪ Luisteren naar zorgen
▪ Nagaan mogelijkheid te helpen/ fiksen .. 
▪ Polsen bereidheid mede afzenderschap/ hoofd afzenderschap

Mijn ‘standaard’ aanpak



Bron 1

14



Wijkprofielen (R’dam)

Bewoners



www.cbsinuwbuurt.nl

http://www.cbsinuwbuurt.nl/


www.weetmeer.nl

http://www.weetmeer.nl/




Voorbeeld R’dam - Pendrecht



Leefstijl typologieën



- Analyse Haarlemmermeer: wie doen vooral mee aan collectief inkoop acties?



Koppeling met 
postcodes: belangrijk 
manco wordt 
verholpen



5 tinten groen



Bron 1





26

Burgerschapsstijlen





Studio Vers Bestuur (prov. Overijssel):
Elk segment vraagt eigen benadering/ aanpak



Aan wie ben je bij de uitvoering relatief veel tijd en aandacht kwijt?

Bewoners: persona’s



Voors en tegens 2 bronnen

Bron 1 (theoretisch/ op afstand) Bron 2 (praktisch/ in direct contact)

Plus Min Plus Min

Theoretisch Theoretisch Theoretisch Theoretisch

- Hoog verklarend gehalte - Ontbreken nuance - Indien opbouwwerker 
beschikbaar: veel info al 

voorhanden

- Structuur aanbrengen in vele 
‘onderwater-mechanismen’ 

lastig
- ‘Ontsluiten’ interne kennis 

praktijkkenners uitdaging

- Focus op ‘betere versie’ mens/ 
verklarende kracht gedrag 

soms laag (bijv. niet 
meenemen ‘zooi’-factor)

Praktisch Praktisch Praktisch Praktisch

- Eenvoudig te verkrijgen 
(opdracht extern bureau/ O&S)

- Blijft ‘zweven’: geen koppeling 
met postcodes

- Mogelijkheid opbouw 
‘mailinglist’ bewoners + 

(potentiële) partners

- Arbeidsintensief, m.n. als wijk 
heterogeen (gentricifaction/ veel 

kwetsbare bewoners)

- Relatief duur



Vragen/ reacties, zover?



Opdracht

Ga voor de wijken De Blaak / Tilburg (hoog opgeleid en inkomen/ eigen woningen/ vergrijsd, bloemkoolwijk) 
en Bospolder Tussendijken / R’dam (veel allochtonen, 30% structureel schulden/ 40% chronisch ziek, veel –
sociale - huur) na hoe je de segmentatie aan gaat pakken .. 

- Wat wil je weten/ welke informatie ga je zoeken?
- Welke bron(nen) ga je bij elke vraag gebruiken?
- Wie gaat dat doen (zelf/ partner: welke dan)?
- Voor welke keuzes in je aanpak ga je de informatie gebruiken c.q. welke keuzes koppel je aan bepaalde 

uitkomsten?



De Blaak / Tilburg



Bospolder-
Tussendijken / 

Rotterdam



Hoe was/ ging dat?

- Ging goed:
- ……………….
- ……………….

- Ging lastig
- ……………….
- ……………….

- Tips/ suggesties



Nog vragen/ opmerkingen/ tips?

Hoe verder?

- Terugkomsessie
- Ontwerpsessie
- Strippenkaart
- … ?



Evaluatie

- Ga naar www.mentimeter.com
- Code: [……]

http://www.mentimeter.com/


Contact:
info@servicepuntde.nl
http://www.servicepuntduurzameenergie.nl/

mailto:info@servicepuntde.nl
http://www.servicepuntduurzameenergie.nl/

