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Doelstelling NMO Online introductiesessies

Met de NMO Online Introductiesessies willen we de VINEX deelnemers 
op de hoogte brengen en houden van de totstandkoming van de online 
bereiksdatasets die geleverd worden vanuit het nieuwe NMO 
onderzoeksmodel

Hiervoor zijn drie sessies ingepland (vanaf 27 oktober) waarin wordt 
ingegaan op:

• Onderzoekmethode op hoofdlijnen
• Verschillen met NOBO aanpak
• Gebruiksmogelijkheden
• Voortgang en aanpak
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Agenda sessie 1

1. Voorstellen
2. Hoofdlijnen onderzoeksopzet
3. Planning NMO Online fase 1
4. Deepdive Meetmethode en Paneldata 
5. Deepdive Censusdata 
6. Vragen? 



Team Vinex

Karin Schut
Directeur VINEX

Martijn Brinkhoff
Researcher Vinex

Andries de Jonge
Tech Specialist

Marlou Nelen
Ondersteuning bureau



Team Kantar
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Jonathan Brown
Director Media 
Netherlands

Liesbeth Nekkers
Client Service 
Director

Karin Pijnaker
Client Director

Katja Yark
Project Manager

Kemal Özden
Operations 
Director
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NMO Blueprint Online campagnes

Lezen
n = 17.000

Online (n = 3000 + 3.000)

ES & Werving
n = 8.000

Census (1st & 3rd party)

Radio (+ TV + Online)
n = 3.000 ind.

Televisie + Online
n = 2.750 ind.



6

NMO Blueprint Online campagnes

Lezen
n = 17.000

Online (n = 3000 + 3.000)

ES & Werving
n = 8.000

Census (1st & 3rd party)

Radio (+ TV + Online)
n = 3.000 ind.

Televisie + Online
n = 2.750 ind.



Fase 1: Resultaten voor deelnemers

Totaal bereik 
(pageview)

Websites en apps
Merken
Publishers

Type content
Homepage

Bereik instream
video 
(videostart)

Type Content
Lengte stream
Click to play

Doorontwikkeling naar 
audio is mogelijk



Fase 2: Resultaten voor overige platformen

Totaal bereik 
platform



NMO Online Fase 1: planning en activiteiten 

Data 
Science
check

Output 
check Sign off

Census data Online Panel-
opbouw

Online 
Paneldata

Combineren 
datasets

Voorbereiden
Kalibratie QC Kalibratie

T/m juni 2022 November en decemberJuli t/m oktober



Overzicht betrokken werkgroepen
Expertgroep Data Science Data Expertgroup NMO DAM Output groep

Adviseert en controleert kalibratie en 
fusieprocedures DAM. Data Science
expertise.

Werkgroep met deelnemers, die als eerste de 
resultaten zien. Onder NDA. Voornamelijk
VINEX TC leden.

Beoordeling input en output data op meer 
algemeen niveau. 
Research expertise en gebruikerservaring.

Oktober – november November - december December

Karin Schut – VINEX
Anouk Regt - bvA
Irene Eijs - PMA
Guus Bartholomé - NPO
Inken Oestmann – NOM
Sophie Waterloo – SKO

Patricia Sonius - NMO

Karin Schut – VINEX
Martijn Brinkhoff – VINEX
Dennis Hoogervorst – DPG
Hans Retz – DPG
Dorine Buis – Mediahuis
Mathijs Gilissen – Talpa
Stathis Tseflidis – RTL
Cindy Borrenbergs - AdAlliance
Guus Bartholomé –NPO
Sonja Kamst – NPO
Emmelijn Hermens – Hearst
Robert Claus - RPO

Patricia Sonius - NMO

Karin Schut – VINEX
Martijn Brinkhoff – VINEX
Jikke Romijn – PMA
Niels Bruinsma – PMA
Ruben de Groot – bvA
Dennis Hoogervorst – DPG
Cindy Borrenbergs – AdAlliance
Guus Bartholomé – NPO

Patricia Sonius - NMO
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3 hoofdcomponenten NMO Online

Censusdata – data vanuit publishers

Paneldata – data vanuit Kantar

Data Science – hoe brengen we dat bij elkaar?

Censusdata

Paneldata

Data 
Science
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Het Online Panel

13

https://mediafwm101.tns-nipo.com/files/NMO/klein/Focal%20Meter%202%20UP04%20NL.mp4


Werving Online Panel
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Werving voor Online panel is gecombineerd met werving voor 
het panel voor het TV onderzoek

Merendeel via nieuwe recruitment: brieven met link naar 
online wervingsvragenlijst (probability sampling)

Daarnaast via Online access panel Kantar (NIPObase)

Via Establishment Survey (Ipsos)

De werving is gestart in oktober 2022

Het merendeel van het panel is in het eerste half jaar van 
2022 geworven



Opbouw Online Panel
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Sinds juli 2022 1.430 huishoudens in productie
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Samenstelling Online Panel
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ꟷ In oktober 2022 zijn er 1.503 huishoudens in productie 
(Online meter geïnstalleerd en alle apparaten herkend 
door de Online meter toegekend aan personen in het 
huishouden)

ꟷ97% van de productie huishoudens is geschikt voor 
rapportage (aantal huishoudens ‘running in’ / ‘in 
onderzoek’): 1.451 huishoudens

ꟷDe werving van de Online meter huishoudens vindt plaats 
langs een met NMO vastgestelde recruitment matrix
Voor de vier hoofdgroepen van deze matrix is de vulling 
goed en stabiel te noemen, op 1 cel na zijn alle cellen van 
de vier hoofdgroepen boven de 90% gevuld

ꟷN = circa 3.000 personen 6+; Weegefficiëntie sinds 1 
augustus > 80% (okt: 83%)

Aantal Online Panel huishoudens
Nielsen region Doel In productie
Drie grote steden 248 249 100%
Rest Westen 414 434 105%
Noord 145 159 110%
Oost 289 311 108%
Zuid 334 350 105%

1430 1503
Gezinssituatie
HKW<50 single 253 248 98%
HKW 50+ single 307 305 99%
Gezin (18+) 542 597 110%
HH met kinderen 336 352 105%

1430 1503
Opleiding HKW
Hoog 604 741 123%
Midden 701 614 88%
Laag 125 149 119%

1430 1503
HKW werkend
HKW werkt 836 950 114%
HKW werkt niet 594 553 93%

1430 1503



Verzamelen van Online Panel data
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Het gedrag van de Online Panelleden wordt gemeten voor de 
titels die zijn opgenomen in de Tagged Processing List (TPL)

Op deze Tagged Processing list staan alle websites en apps 
die worden gemeten en gerapporteerd in het onderzoek

Deze lijst wordt elke maand door Vinex verspreid naar de 
publishers en indien nodig geüpdatet

Van deze (momenteel) ruim 320 titels wordt het gedrag van de 
Online Panelleden verzameld en gerapporteerd



Testen door Kantar
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Kantar test maandelijks of alle titels van de TPL terugkomen 
in de data. Indien nodig worden issues door Vinex besproken 
met de publishers

Op regelmatige basis verifieert Kantar of alle browsers die in 
de censusdata aanwezig zijn ook te vinden zijn in de panel 
data. Meest recente check laat zien dat alle belangrijke 
browsers aanwezig zijn in de panel data

Kantar test regelmatig of de websites die worden 
aangeroepen via social media ook terug te vinden zijn in de 
panel data. Meest recente test laat zien dat dit het geval is

De paneldata is beschikbaar door de zogenaamde panellink
die is opgenomen als identifier in de census data



NMO Online Onderzoek rapporteert over personen
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Van alle apparaten gekoppeld aan de Online meter in het 
huishouden wordt het online gedrag gemeten

Het model is gebaseerd op het geclaimde gebruik van elk 
apparaat; dit gebeurt via een vragenlijst op de Online meter 
portal

In deze portal wordt voor elk apparaat gevraagd of dit door 1 
of meer personen wordt gebruikt

Bij gedeeld gebruik (ca 10%) wordt gevraagd welke 
gezinsleden, hoe vaak, alleen of samen, wanneer naar welk 
type content kijken

Met behulp van het ‘Unified Viewer Attribution’-model (UVA) 
worden sessies op apparaat niveau, gemeten door de Online 
meter, toegekend aan de personen in het huishouden
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3 hoofdcomponenten NMO Online

Censusdata – data vanuit publishers

Paneldata – data vanuit Kantar

Data Science – hoe brengen we dat bij elkaar?

Censusdata

Paneldata

Data 
Science
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Werkwijze verzamelen census data

• Op alle websites en apps die in NMO Online gemeten moeten 
worden, worden tags geplaatst. 

• Hiermee verzamelen we census data: iedere pageview of videostart 
voor instream wordt hiermee gelogd, inclusief first party identifier

• Gedurende het hele traject vanaf start data verzameling tot en met 
data verwerking en rapportage vinden controles plaats. 

• Censusdata gaat wordt in drie typen files gedeeld:
• ‘Disaggregated’ censusdata met individuele pageviews en 

streamstarts naar Kantar (bevat persoonsgegevens)
• Geaggregeerde files (zonder persoonsgegevens) naar VINEX/ 

NMO tbv controles, harmonisatie en additionele metadata
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Controleprocedures en werkwijze census data

• Het begint met 
controle tagging
implementatie mbv
Charles en 
dashboards.
(volumes en labels).

• Bij voorkeur m.b.v. 
een test build. 
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Controleprocedures en werkwijze census data

• Het begint met 
controle tagging
implementatie mbv
Charles en 
dashboards.
(volumes en labels).

• Bij voorkeur m.b.v. 
een test build. 

• Data verschijnen 
in de harmonisatie 
tool.

• Labels worden 
geharmoniseerd 
volgens 
afgesproken 
waardes.

• Kantar past deze 
regels toe op de 
census data.

• Nieuwe websites 
en apps worden 
toegevoegd aan de 
Tagged processing 
list (TPL).

• Kantar bekijkt of 
deze ook in 
paneldata 
verschijnen. 
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Gebruik censusdata door Kantar

• Koppeling censusdata aan paneldata (m.b.v. 
First Party Identifiers)

• Censusdata wordt geaggregeerd
• Voorbereiding voor kalibratie: volumetargets

• En veel controles:
• Komen alle websites en apps door in het panel? 
• Zijn alle browsers en devices beschikbaar? 
• Wekelijks overleg over issues
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3 hoofdcomponenten NMO Online samengevat
Censusdata

• Ontstaat zodra publishers tags implementeren op websites en 
apps – analytics data

• Logging van alle content (pages, streamstarts) die wordt 
aangeroepen door devices en browsers, ongeacht momenten en 
typen connectie

• Gedrag van panelleden ‘uitlezen’
• Kalibratie doelen voor volumes

Paneldata
• 2 NMO Panels leveren data over de gebruikers van devices (we 

starten nu met 1 panel). 
• Uniek bereik in termen van personen, ontdubbeling over 

devices, platforms heen
Data Science: 

• Samenvoegen van data uit twee NMO panels in fase 2
• Samenvoegen paneldata en censusdata
• Kalibratie van paneldata naar census volumes

Censusdata

Paneldata

Data 
Science
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Vragen en afsluiting

Volgende sessies:

10 november: 
• Overzicht belangrijkste verschillen met NOBO
• Toelichting kalibratie

24 november
• Gebruik van NMO Online data



Dank voor jullie aandacht !



Bijlage
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