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Stand van zaken NOM 2017

➢HAH-kranten zijn opgenomen in de reguliere bereiksmeting

➢Onderscheid tussen NOM Print Monitor (NPM) en NOM Regio Monitor (NRM) 

➢4 keer per jaar NPM met bereik van alle landelijke titels (dagbladen en magazines)

➢Eén van deze publicaties is gecombineerd met de Doelgroep Monitor

➢Eén keer per jaar NRM, gecombineerd met DGM

➢Engagement: NPM is uitgebreid met vragen over lezer-blad binding en hanteringsfrequentie voor 
magazines

nrm NOM
Regio
Monitor

ACTUALITEIT EFFICIENCY

Nieuwsmedia: 6.506.000 lezers (45,4%) Magazines: 11.382.000 lezers (79,4%)



Nieuw in 2017: NOM Mediamerken

• Wens: koppeling van NPM en NOBO resultaten om bereik van mediamerken te krijgen

• Tender in 2016 / 2017 voor fusie NPM en NOBO bereiksdata: GfK  (USA, NL)

• Inrichten van de eerste fusie in 2017, samenwerking met Vinex

Resultaat:

• 7 december 2017 wordt voor het eerst NOM Mediamerken gepubliceerd: fusie tussen NPM en NOBO 
data

• In 2018 vier keer NOM Mediamerken

CROSSMEDIA Mediamerken
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NOM Mediamerken: wat zit erin?

NPM
landelijke
dagbladen
magazines
combinaties
(152)

NOBO
merken van 
NOM publishers
(78)

Socio demografische kenmerken
Media imperatives
Etc.

Gemiddeld bereik print titels

Dagbereik digitale merken
Weekbereik digitale merken
Maandbereik digitale merken

Merkbereik print+digital (netto)

GEINTEGREERD BESTAND

Mediamerken



Bereiksmetrics in het gefuseerde bestand: voorbeeld

de Volkskrant:
Gemiddeld bereik print

Dageditiebereik print

Digitaal dagbereik

Digitaal weekbereik

Digitaal maandbereik

Gebruik:

✓Totale footprint van merken

✓ Inzicht in bereik van individuele platformen / overlap / profielen

✓Bereik van portfolio van publishers

✓Crossmediale mediaplanning

alle combinaties van metrics
zijn mogelijk



Bereiksmetrics in het gefuseerde bestand: merkbereik

Merkbereik : hoeveel mensen hebben het merk in een maand gelezen, ongeacht op 
welke platform (netto)

Additioneel: bereik print only / bereik digitaal only / bereik overlap

Deze metric is niet bedoeld voor planning, maar voor onderlinge vergelijkbaarheid.



De toekomst

• Meer en betere crossmediale inzichten over het lezen

• Overlap tussen respondenten van print- en digitale bereiksmeting, single source 
crossmediale informatie

• Meer inzicht in andere platformen waarop mediamerken zich manifesteren: social, 
events

• Meer delen van data (DGM)

• Samenwerken!



Vragen?

Irena Petric
i.petric@nommedia.nl


