
10

Le
ze

rs
pr

ofi
el

Het Hebban-lid beantwoordt vrijwel volledig aan het 

beeld dat we al heel lang hebben van ‘de lezer’, nam-

lijk (vooral) goed opgeleide vrouwen van 45 jaar en 

ouder. Vanuit de cijfers van Google Analytics zien we 

een duidelijk breder bereik (van 25 tot 65 jaar) en een  

verdubbeling van het percentage mannen (leden 15%, 

bezoekers meer dan 30%). 

Lees- en koopgedrag
Tweederde van de geregistreerde gebruikers leest drie 

of meer boeken per maand. Bijna de helft koopt mini-

maal twee boeken per maand, zowel in de lokale als 

in de online boekhandel.  Twintig procent van de res-

pondenten heeft een lidmaatschap bij de bibliotheek. 

Ruim een kwart heeft een abonnement on Netflix. 

Het Hebban lezersonderzoek 2019 werd ingevuld 

door ruim 2.500 leden. 

Dat Hebban 

lezers naar haar 

site trekt, dat 

is wel duidelijk. 

Maar wie is 

nu precies de 

gebruiker van 

Hebban? 

Abonnementen

Leest in genres

Reading Challenge

literatuur 
21%

Google Analytics

Resultaten gebaseerd op alle bezoekers van Hebban 

in de afgelopen 12 maanden.

Locatie Nederland  77.40%

 België  14.40%

 overig    8.20%

 

Geslacht vrouw   68.14%

 man  31.86%

 
Bezoek gemiddeld 2.51 minuten 

 gemiddeld 3.41 pagina’s

  

Leeftijd 45-54 jaar  19.58%

 25-34 jaar  19.14%

 55-64 jaar  17.20%

 35-44 jaar  17.10%

 65+ jaar  14.10%

 18-24 jaar  12.88% 

 

thrillers 
24%

feelgood 
11%

fantasy 
8%

young adult
11%

jeugd
10%

non-fictie
14%

culinair
1%

Gemiddeld streefaantal 35,8 boeken per jaar. 
7000+ deelnemers 2019.

netflix kobo plusbibliotheek storytel videolandbookchoice online 
bibliotheek

+
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Geslacht

Leeftijdscategorieën

Leest

Koopt

Leesvoorkeuren

Koopt of leent bij

Laat zich beïnvloeden door

Opleiding

24.15%
22.99%

18.68%

4.36%

16.72%

10.82%

1.97%
0.31%

50 tot 6040 tot 50 60 tot 70 70 tot 8030 tot 4020 tot 30< 20 > 80

vrouw

19%
ebook

26%
geen voorkeur

55%
boek

44% leest 4 of meer boeken per maand

45% koopt 2 of meer boeken per maand

GEBASEERD OP HEBBAN-DATA EN DE RESULTATEN VAN HET HEBBAN LEZERSONDERZOEK (MEI 2019).

40% koopt nooit ebooks
21% koopt (bijna) alleen ebooks

19% leest 3 boeken per maand

man hbo universiteit mbo havo/vwo

84%

15%

+

+

lokale boekhandel

leestips van vrienden en bekenden

online boekhandel

recensies van Hebban-recensenten

bibliotheek

lezersrecensies en beoordelingen

artikelen op Hebban

recensies in kranten of tijdschriften

kringloop

(literaire) prijzen

boekverkopers

dwdd boekenpanel

advertenties

vooral 2e hands

60.67%

56.32%

57.54%

55.91%

40.80%

50.43%

48.89%

40.28%

26.69%

25.60%

21.98%

19,96%

13,59%

13.62%




