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Agenda vandaag

1. Hoofdcomponenten
2. Veranderingen NMO aanpak census
3. Veranderingen NMO aanpak panel en meting
4. Toelichting en Veranderingen Data Science - kalibratie
5. Vragen? 
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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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Census data flow NOBO vs. NMO Online

• Dit betreft vooralsnog alleen publishers die de Comscore tag gebruiken. Dit proces zal 
op termijn ook worden toegepast op andere census data providers.

• Voor zowel NOBO als NMO Online worden data ook zichtbaar gemaakt in dashboards.

Website/app met 
Comscore tag 
met NOBO labels

Website/app met 
Comscore tag 
met NMO labels

Kantar verwerkt 
census data

Kantar verwerkt 
census data

Census data 
worden 
geharmoniseerd 
en verrijkt
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Inhoud NMO Online tag en NOBO tag is verschillend.

• NOBO tag bevat relatief veel additionele labels met foutgevoelige tekstuele waardes. 
• NMO tag bevat beperkt aantal additionele labels met alleen waarde 0 en 1. 

Website/app met 
Comscore tag 
met NOBO labels

Website/app met 
Comscore tag 
met NMO labels

Kantar verwerkt 
census data

Kantar verwerkt 
census data

Census data 
worden 
geharmoniseerd 
en verrijkt
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Voorbeeld: NOBO tag en NMO Online tag.

• NOBO tag bevat relatief veel additionele labels met foutgevoelige tekstuele waardes. 
• NMO tag bevat beperkt aantal additionele labels met alleen waarde 0 en 1. 
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NMO data worden iedere dag geharmoniseerd en verrijkt.

• Foutieve waardes in de NOBO tag betekent foutieve waardes naar Kantar.
• Informatie in NMO tag wordt verrijkt en geharmoniseerd: schone data naar Kantar. Daarnaast 

kunnen wijzigingen in de harmonisatie worden opgelost en hoeft dat niet meer in de tagging. 

Website/app met 
Comscore tag 
met NOBO labels

Website/app met 
Comscore tag 
met NMO labels

Kantar verwerkt 
census data

Kantar verwerkt 
census data

Census data 
worden 
geharmoniseerd 
en verrijkt
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NMO Online harmonisatietool

• Informatie in NMO tag wordt verrijkt en geharmoniseerd: schone data naar Kantar. Daarnaast 
kunnen wijzigingen in de harmonisatie worden opgelost en hoeft dat niet meer in de tagging. 
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NMO Online harmonisatie en verrijking
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Kantar verwerkt schone NMO Online dataset.

• Voor NOBO voert Kantar allerlei transformaties door. Desondanks wordt de dataset niet 
helemaal schoon. Ook minder goed controleerbaar. 

• Voor NMO past Kantar de harmonisatieregels toe op de census data waardoor een 
schone en rijke dataset ontstaat. 

Website/app met 
Comscore tag 
met NOBO labels

Website/app met 
Comscore tag 
met NMO labels

Kantar verwerkt 
census data

Kantar verwerkt 
census data

Census data 
worden 
geharmoniseerd 
en verrijkt
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Verschillen in input leiden tot verschillen in 
output

NMO Completer: 
• Meer sites en apps (en merken) van participerende publishers
• Replica gebruik van dagbladen
• Nieuwe deelnemers

Focus op titels, naast merk
Secties in plaats van submerken

Saleshouses flexibel
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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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Geheel geworven vanuit NIPOBase -

het online access panel van Kantar

Gecombineerde werving met NMO TV 

onderzoek

Grotendeels werving via probability

sampling: werving via brieven met link 

naar online wervingsvragenlijst

Aangevuld met werving in NIPObase 

en via de Establishment Survey

Merendeel van NMO Online panel is geworven via 
nieuwe steekproeven
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Het NOBO panel is grotendeels 

geworven in 2015

Sinds april 2020 zijn er geen nieuwe 

huishoudens geworven

De werving van het NMO Online panel 

is gestart in oktober 2021

Het merendeel van het panel is in het 

eerste half jaar van 2022 geworven

NMO Online panel is een actueel panel
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Stand juli 2022: NOBO rapporteert 

over circa 3.500 personen van 6 jaar en 

ouder

Geen nieuwe werving vanaf april 2020 

heeft geleid tot afname in kwaliteit 

panelsamenstelling 

De weegefficiëntie was uiteindelijk 

gedaald tot 62%.

De werving van het NMO Online panel 

vindt plaats langs een met NMO 

vastgestelde wervingsmatrix. 

De vulling van deze groepen is goed 

en stabiel te noemen.

Omvang is circa 3.000 personen 6+

De weegefficiëntie is sinds 1 augustus 

boven de 80% (november: 83%)

NMO Online panel kent betere balans
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Voor het NOBO project is er gewerkt 

met de zogenaamde Virtual Meter 

waarbij een startpagina (laptops/PCs) 

of app werd geïnstalleerd op apparaten 

in het panel

Online meter (Focal Meter) 

aangesloten op de breedbandrouter 

Deze Online meter verzamelt en 

rapporteert het online gedrag van alle 

apparaten van gezinsleden die 

verbonden zijn met het netwerk

Het gemiddeld aantal apparaten komt 

overeen met de gemiddeld aantal uit 

de benchmark: Establishment Survey

Het NMO Online panel meet gedrag via meer apparaten
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De Virtual Meter kon niet altijd bezoek 

aan websites dat binnenkwam via 

social media goed meten (gebruik van 

zgn social media browsers)

In NOBO werd dit bereik erbij 

gemodelleerd

De aanpak met de Online meter (Focal

Meter) kan dit gedrag wel rechtstreeks 

meten in het panel

Hier is dus minder modellering nodig

Het NMO Online panel meet meer gedrag
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Panelleden gaven bij start van elke 

browsersessie op pc en laptop aan te 

geven wie het apparaat gebruikte. Op 

tablets werd regelmatig via een pop up 

gevraagd dit aan te geven

Smartphones werden gezien als een 

‘single users device’

Gebruiker van het apparaat is bekend 

bij Kantar (via vragenlijst op de Online 

meter portal). 

Bij gedeeld gebruik (circa 10%) wordt 

gevraagd welke gezinsleden, hoe vaak, 

alleen of samen, wanneer naar welk 

type content kijken.

Met behulp van algoritme (UVA) 

worden die sessies aan de personen in 

het huishouden

NMO Online meet (nog) passiever

17



18

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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Uitgebreide, exacte verslagen van alle online activiteiten

Totaal aantal pageviews voor elke sectie van web/app

Totaal gebruik per sectie, web/app, apparaat, uitgever enz

Uitgebreide cijfers – geen ontbrekende gegevens

Panel Data Census Data

Gegevens over online gedrag op respondentniveau

Bereikscijfers

Demografische profielen

Gebruik over apparaten heen

Panel en Census Data worden samengebracht
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Kalibratie
Proces waarbij een correctie op de paneldata wordt toegepast

1) Bereik van sites en apps in het panel
2) Totaal volume in panel vergelijken met volume in census
3) Correctie bereik zodat het matcht met volume in census
4) Waarbij panel wordt ge-expandeerd voor meer accurate toewijzing

Met als zeer belangrijke voorwaarde dat het profiel behouden blijft 
(naast andere patronen in de data)

1) Vaststellen profiel sites en apps in panel
2) Voor kleine titels profiel opbouw via algoritmes (deels 

gemodelleerd)
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Hybride kalibratie model van Kantar
Kantar werkt in twee fases

Fase 1 combineert census-
en panelgegevens om de 
calibratiedoelen te 
berekenen.

Fase 2 past het gebruik in 
panel aan om deze doelen 
weer te geven.

Panel data met aangepaste totaal aantallen

Panel Data Census DataCalibratie doelen
(Minuten / Bereik)

Virtual
Expansion
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NOBO ervaring heeft geleid tot aanpassingen

Belangrijkste wijzigingen:

• Betere controle van verschillen tussen web en app in 
verhouding tussen pageviews en bereik

• Doelen passen beter bij de rapportagebehoefte 
(titelniveau en merkniveau)

• Geoptimaliseerde content classificatie (‘genre’)
• NMO Online: 25 hoofdgroepen, circa 50 subgroepen
• Aansluiting bij IAB classificatie 

22
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Wijzigingen in input en output voor NMO DAM
In alle onderdelen van het proces zijn wijzigingen doorgevoerd, die voor afwijkende 
resultaten ten opzichte van NOBO kunnen zorgen. De meeste daarvan zien we als 
verbeteringen als het aankomt op de kwaliteit van het hele onderzoeksproces.  Het 
kan wel betekenen dat de resultaten kunnen afwijken ten opzichte van NOBO.  En 
dan met name op meer gedetailleerd niveau. 

Censusdata
• Schoner naar Kantar
• Completer
• Kleine aanpassingen in structuur

Panel: 
• Andere wervingsmethoden
• Beter gebalanceerd
• Actueler
• Meer apparaten gemeten

Data Science: 
• Learnings NOBO toegepast
• Betere toewijzing web en app
• Optimalisatie contentclassificatie

Censusdata

Paneldata

Data 
Science
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Afsluiting
Vragen?

Volgende sessies:

24 november: 
• Gebruik van NMO Online data
• Kenmerken in de data
• Analysemogelijkheden
• Toepassing in DSP omgeving



Dank voor jullie aandacht



Bijlage
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