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Doelstelling NMO
NMO heeft tot doel het leveren van betrouwbare data over het mediagedrag van de Nederlandse 
bevolking; mediagedrag op alle platforms en devices voor zowel content als campagnes. 

Vier principes:

1. Beter inzicht in crossmediaal gebruik van van content en campagnes.

2. Voldoen aan industry standards en best practices, GDPR-proof en E-privacy compliant.

3. Future proof: nieuwe manieren van mediaplanning, inkoop en evaluatie ondersteunend, in staat 
om nieuwe devices te meten zodra die relevant worden.

4. Efficiënt: door samenwerking kosten verlagen (overlap in panels, steekproeven, meters waar 
mogelijk).
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NMO datasets
Crossmediale datasets worden gebouwd op de beste dataset voor elk mediatype

Crossmedia planning en insights data

Radio 
“GRP”

dataset

Planning

Inkoop

Evaluatie

Media strategie

TV 
“GRP”

dataset

Online campagne evaluatie

Crossmedia evaluatie

Online Video 
planning 
dataset

SSP, DSP’s,
DMP’s, Audience pools

Online 
Audio

TV

Crossmedia campagnebereiks-evaluatie

Online 
Traffic

Online Audio 
planning 
dataset

Online 
Video

Radio Print

Online Traffic 
planning 
dataset

Print
dataset

OOH
dataset

(D)OOH



5

Line-up

Hannelore Majoor - Outreach Nederland

Inken Oestmann – Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM)

Yvette van den Berg – Nationaal Luister Onderzoek (NLO)

Sjoerd Pennekamp – Stichting KijkOnderzoek (SKO)

Karin Schut – Verenigde Internet Exploitanten (VINEX)



NMO en Buitenreclame
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Outreach
• Nieuw buitenreclame onderzoek

• Aanleiding

• Hoe ziet het onderzoek eruit

• Huidig onderzoek versus nieuw onderzoek

• Timing nieuw onderzoek
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Het buitenreclame onderzoek en NMO
• Waarom bij NMO

• Toegevoegde waarde

• Inzet buitenreclame



Stand van zaken 
printbereiksonderzoek en DGM

NMO Summer Update NRS, 7 juli 2022



NMO Print Monitor
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NPM – een korte samenvatting

➢ 17.000 respondenten per jaar

➢ Bereiksmeting per vragenlijst

➢ Ca. 140 dagbladen en magazines, daarnaast ruim 200 HAH-bladen

➢ Koppeling met digitale bereiksdata uit NOBO/DAM 

➢ 4 publicaties per jaar: NMO Print & Merken Monitor (NPMM)

➢ waarvan 1 x per jaar incl. DGM

➢ 1 x per jaar 2-jarenbestand incl. HAH-bladen

➢ 1 x per jaar DMS (samenvoeging met boost; 2 jaar data)
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Van NOM Mediamerken naar NMO Print & Merken Monitor
➢ Start bereiksmeting Ipsos: Q2 2021

➢ Eerste NMO-publicatie op 6 december 2021

➢ Geleidelijke invoering nieuw onderzoek richting markt: 

NPMM 2021-III 

NPMM 2021-IV

NPMM 2022-I

September 2022:

NPMM 2022-II



NMO Doelgroep Monitor



DGM: Vragenlijst

➢ 17 Hoofdstukken

➢ 280 achtergrondvragen over 
uiteenlopende onderwerpen

➢ Gem. invulduur 46 minuten

➢ In totaal bijna 2.500 variabelen 
beschikbaar
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Gezondheid & Persoonlijke verzorging

Winkelen

Communicatie & Nieuwe media
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Vervoer
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Kinderen
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DGM: Imputatie naar heel NMO
➢ Grote lijnen van DGM ook uitgevraagd in televisie-, audio- en digitaal 

bereiksonderzoek

➢ Op basis hiervan toekenning van veel DGM-kenmerken aan panelleden

➢ Crossmediale mediaplanning op dezelfde doelgroepen mogelijk: 
✓ Autobezitters
✓ Personen met voorkeur voor sportieve vakantie
✓ Mannen die regelmatig thuis appelsap drinken
✓ Enz.

➢ Levering aan de markt: 2023



Bedankt!



Het nieuwe luisteronderzoek

NMO Summer Update, 7 juli 2022



18

Nieuw luisteronderzoek: passief en elektronisch

• Ipsos MediaCell app op een smartphone.

• Elektronisch en passief meten van luistergedrag, minuut-data.

• Metingen in het Multimedia panel van n=3.500 respondenten, 13+.

• De meter levert ook data voor het kijkonderzoek en voor het 

internetbereiksonderzoek.

• Wekelijkse levering van luistercijfers.



1. Modernisering van het meten van lineair live radio luisteren 

op basis van elektronisch meten

2. Inzicht in het totaaloverzicht en de digitale transformatie van 

het audiolandschap op basis van censusdata

• Bereik online muziekdiensten en podcasts 

• Longtail radiozenders, bijvoorbeeld themazenders

Doelen
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Panelopbouw

• Status: 2500 panelleden, nog niet volledig gebalanceerd
- Aanpassing in communicatiematerialen voor het wervingsproces en onboarden

van panelleden
- Technische aanpassingen
- Nieuwe wervingsbron voor het aanvullen en balanceren panel

• Werving 13 t/m 17 jarigen
- Het werven van deze doelgroep voor langdurig onderzoek (via deze methode) 

brengt extra uitdagingen en moeilijkheden met zich mee 
- Alternatieve aanpak gewenst
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Planning
• Panelopbouw: 

- Eind juli: start werving 18+ via random probability sampling
- Begin augustus: start veldwerk 13 t/m 17 jaar

• Schaduwdraaien sinds maart 2022:
- Eerste data-analyses
- Afstemming en inregelen van de regels: bepaalde regels 

zijn al afgestemd

• Bepalen van de calculatie-en rapportageregels

• Doel: eind 2022 staat alles gereed



Bedankt voor het luisteren!



Het kijkonderzoek
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24

Meetinstrumenten

People Meter Router meter App meting

• Meet fijnmaziger en meer kijkgedrag
• Klaar voor addressable en connected 

TV
• Beter registratie mogelijkheden voor 

panelleden

• Meet al het A/B/S VOD kijken, zorgt voor 
meer inzicht in het overig schermgebruik

• Maakt de toevoeging van het online 
kijken bij operators en broadcasters
mogelijk

• Meet buitenshuis kijken
• Zorgt voor een verdubbeling van de 

panelomvang
• Maakt de kijkcijfers betrouwbaarder en 

zorgt voor minder zero ratings

+ +

• 3 meetinstrumenten gaan ons helpen al het kijkgedrag in kaart te brengen
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Fasering nieuw Kijkonderzoek
• Data uit het nieuwe Kijkonderzoek zal in 3 fasen opgeleverd en getest worden

Fase 3

Fase 2

Fase 1

+

+ +
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TAM Tech:
• Meters
• Reference sites
• Data processing TAM

Tech
Census

Panels Data 
Science

Panels:
• Huishoudpanel:

PM7/FM panel
• Individuenpanel:

MediaCell

Census:
• Broadcasters

• Operators
VodafoneZiggo

& KPN

Data science:
• Kalibratie van

online census
• Fusie MediaCell

& People Meter
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Panel x Techniek = Data
• Het panel heeft inmiddels de 

gewenste omvang bereikt en is goed 
in balans.

• Alle techniek is geïmplementeerd en 
werkt. De nieuwe meter meet 
inderdaad fijnmaziger dan de 
huidige.

• De data is inmiddels voor testers 
beschikbaar in TechEdge & MBS. 
Ook andere software partijen zijn 
met de data aan de slag.

Techniek
• Reference
• Simulcast
• Guest viewing
• Validatie

Panel
• Omvang
• Balans
• Compliance

DATA
• Output specificaties
• Testen
• Software
• Prognoses
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TAM Introductie
• Door vertraging in de opbouw van het panel, heeft ook vertraging opgeleverd in de 

testplanning.
• Momenteel is de parallel run in volle gang. Aan het eind van deze periode moet de data 

worden goed gekeurd. 
• Zenders hebben dan nog 6 weken voor het maken van de prognoses. In deze periode zullen 

ook de mediabureaus toegang krijgen tot de data om zich voor te bereiden op de live gang.

Set-up & recruitment Top level 
vergelijkingen Deep dive Parallel run Prognoses START!

ACCEPTATIE
BESTUUR
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Fasering nieuw Kijkonderzoek
• De TAM data zal na de zomer live gaan. Afhankelijk van de goedkeuring door het bestuur.
• De oplevering van de online data van de operators & broadcaster is gepland op 1 januari.
• De planning voor het toevoegen van de MediaCell data wordt gemaakt als het panel hiervoor gereed is.

Fase 3

Fase 2

Fase 1

+

+ +
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Media Monitoring Contract
• In mei 2021 hebben SKO, NLO en Vinex een RFP gepubliceerd voor het Media Monitoring 

contract binnen het Nationaal Media Onderzoek.
• De RfP moest leiden tot een nieuwe, gezamenlijke standaard voor het monitoren en 

rapporteren van content en reclame binnen TV, radio en online.
• Met als doel zowel de datasets van individuele media te registreren, classificeren en 

harmoniseren alswel cross-mediale rapportage mogelijk te maken.
• In juni zijn de besturen van SKO en NLO akkoord gegaan met de aanbesteding van dit 

contract aan één partij.
• Vinex (online) staat klaar om aan te sluiten als helder is hoe de online campagnemeting 

wordt uitgevoerd.
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Het ID
• De basis van de nieuwe media monitoring is een gelaagde structuur van identifiers.
• Alle taxonomieën voor adverteerders, merken en producten worden gedeeld door alle 

betrokken media. 

Creative ID Film ID NMO ID Campaign ID

Uniek ID voor
elke creative voor
elke medium type

Intern ID gebruikt
door individuele
broadcasters

Uniek en persistent 
cross-media ID

Verschillende creatives
die deel uitmaken van 
dezelfde campagne 
krijgen hetzelfde
CampaignID
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The ID Flowchart
Film ID

Broadcaster A

Creative ID - TV

NMO ID - Video

Ca
m

pa
ig

n
ID

Film ID
Broadcaster B

Film ID
Broadcaster X

Film ID
Broadcaster Y

Creative ID - Online Video

Creative ID - Radio

Creative ID - Online Audio

NMO ID - Audio
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Live gang
• Voor het nieuwe contract zullen alle taxonomieën opnieuw worden bekeken. 

Daarnaast zijn er ook nieuwe manieren om deel te kunnen nemen aan dit contract. 
• Zo kunnen TV zenders er voor kiezen om alleen commercials te laten auditen en 

programma-informatie aan te leveren via As Run logs.
• Voor Radio zal in het nieuwe contract programma-informatie ook beschikbaar komen 

in de files die Nielsen aanlevert.
• Het nieuwe contract start op 1 januari.



Online bereiksonderzoek
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NMO Online bereiksdataset

Tagged: 'Open web' deelnemers
Circa 350 websites en apps

Compleet en gecontroleerd, gekalibreerd

Websites, apps, en secties daarbinnen

Onderscheid naar type content (traffic, video, (audio))

Contentclassificatie op meerdere niveaus

Overige online platformen
Circa 650 websites en apps

Alleen paneldata vanuit routermeter en app 

meting

Url/ App – platform bereik

Minimaal circa 2% maandbereik

En andere  deelnemers



Totaal Online Bereik en Online Video Bereik

Totaal online bereik 
(Display planning)

Online video bereik 
(Instream video planning)

Doorontwikkeling naar 
audio is mogelijk
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Update status onderdelen
Tag based censusdata • Publishers geven data voor websites en apps door

• Controledashboards zijn in gebruik

Focal (Router) 
Meter panel

• Panel zo goed als gereed
• Datafilters worden ingericht
• Datacontroles vinden plaats

Multimedia Panel • Panel in opbouw
• Datafilters worden ingericht
• Datastromen zijn in gang gezet

Data integratie • Kalibratieprocessen
• Keuzes maken, controle uitkomsten
• Data Science Expertgroep (publishers, bureaus, adverteerders)



NMO Online bereiksdataset – gefaseerd

Tagged: 'Open web' deelnemers
Circa 350 websites en apps

Compleet en gecontroleerd, gekalibreerd

Websites, apps, en secties daarbinnen

Onderscheid naar type content (traffic, video, (audio))

Contentclassificatie op meerdere niveaus

Overige online platformen
Circa 650 websites en apps

Alleen paneldata vanuit routermeter en app 

meting

Url/ App – platform bereik

Minimaal circa 2% maandbereik

En andere  deelnemers

Fase 2
n.t.b. 

Fase 1
Oktober ‘22 



NMO Cross Media
Planning en insights dataset
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NMO Cross media planning en insights

Tendertraject wordt binnenkort gestart met de uitgifte van het RfP document. Keuze eind 
2022, eerste oplevering 2023

Crossmedia planning en insights data
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Bedankt en een fijne vakantie!


