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De activiteiten van NOM

Bereik dagbladen / magazines:

• NOM Print Monitor (NPM) – currency in de advertentiemarkt voor dagbladen en magazines

• NOM Doelgroep Monitor (DGM) – consumentenkenmerken, t.b.v. doelgroepen 

Bereik andere printmedia:

• NOM HAH-kranten Monitor

• NOM Folder Monitor

Oplage / census data:

• Print oplage dagbladen / magazines / vaktijdschriften

• Digitale censusdata

Samenwerkingen met andere 
JIC’s:
Media:tijd
Crossmedia:tijd
MSS

NPDM





Printbereik



Van printbereik naar bereik van mediamerken

• Het doel van NOM: in kaart brengen van het bereik 
van mediamerken, ongeacht het platform waarop hun 
content is verspreid

Hoe?

• Koppelen (fuseren) van printbereik (NPM) en digitaal 
bereik (NOBO) in één bestand waar totale 
mediamerken samengesteld kunnen worden (bruto-, 
netto-, exclusief bereik)

• Daarnaast wil NOM naast print oplage (oude HOI) ook 
digitale censusdata (tellingen) publiceren
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Stand van zaken

• NPM is vanaf 2015 voorbereid voor de koppeling: vragen over het digitaal lezen zijn opgenomen 
in de NPM

• NOBO heeft op 1 november 2016 voor het eerst digitaal bereik van websites en apps 
gepubliceerd

• Voor de koppeling zijn 3 maanden stabiele NOBO data nodig

• Tender voor fusie NOM : NOBO data loopt

• 1ste helft 2017 eerste fusie van NPM en NOBO bereiksdata

In de tussentijd:

• NOM Mediamerken: informatie uit de vragenlijst, vragen aan mensen over het lezen van merken 
in de afgelopen 12 maanden, op papier en / of digitaal



Vernieuwingen in 
printbereiksonderzoek



Vernieuwingen in bereiksonderzoek vanaf 2017

Vanaf 2017 worden HAH-kranten opgenomen in het reguliere NOM 
bereiksonderzoek:

 één veldwerk voor landelijke dagbladen / regionale dagbladen / 
magazines / HAH-kranten

2 producten: 
NOM Print Monitor (NPM): bereik van landelijke media en regionale

combinaties

NOM Regio Monitor (NRM): bereik van regionale en lokale media



Vernieuwingen in bereiksonderzoek vanaf 2017

NOM Print Monitor (NPM)

4 keer per jaar

waarvan 1 keer in combinatie met NOM Doelgroep Monitor (DGM)

gemiddeld bereik gebaseerd op 1 jaar data (n = 17.000)

NOM Regio Monitor (NRM)

1 keer per jaar, in combinatie met NOM Doelgroep Monitor (DGM)

Gemiddeld bereik gebaseerd op 2 jaar data (n=34.000)

npm NOM
Print
Monitor

nrm NOM
Regio
Monitor



Voordelen van nieuwe opzet

• Landelijke media:
• actuele bereikscijfers 4 x per jaar

• Mogelijkheid om 4 x actuele printbereikscijfers te koppelen met digitaal bereik van NOBO

• Efficiëntere opzet: alle media in één veldwerk

• Regionale en lokale media:
• Actuelere bereikscijfers: jaarlijkse i.p.v. tweejaarlijkse publicatie

• Nog betrouwbaarder: grotere steekproef

• Combinaties met regionale titels mogelijk – beide media in één bestand

• Alle doelgroepen mogelijk: koppeling met volledige DGM

• Efficiëntere opzet: alle media in één veldwerk



Dank voor jullie aandacht!

Meer informatie of vragen:

NOM, Irena Petric
020-8204424
i.petric@nommedia.nl


