
3. Update weging



Bereik onder jongeren lager dan verwacht op smartphones
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TAGGED MERKEN NON TAGGED MERKEN

Stap 1, analyse data verzameling
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à Geen issues in dataverzameling



§ Weegvariabelen op huishoudniveau
§ Bezit (internet) apparaten in het huishouden

pc’s, laptops, tablets, smartphones
§ TV regio
§ Sociale klasse
§ Huishoudgrootte
§ TV in huishouden

§ Weegvariabelen op persoonsniveau
§ Positie in huishouden
§ Opleiding
§ Leeftijd en geslacht

à op huishoudniveau wordt aandeel smartphone(s) in  
huishouden licht naar beneden werd gewogen 

Stap 2, analyse weging
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Smartphone GEBRUIK MSS MediaPanel

% yes

13-19 jarigen 97% 91%

Stap 3, analyse gebruik smartphone

23

Smartphone GEMETEN MediaPanel

Dec 2018

% yes

13-19 jarigen 80%*

Hoeveel van elk van onderstaande apparaten gebruikt u wel eens om te internetten? 

Denkt u hierbij aub ook aan apparaten die u niet zelf in bezit heeft, of die niet aanwezig zijn in uw huishouden, maar die u 
wel eens gebruikt om te internetten.

* Eind 2018

§ Gebruik smartphone (claimed usage) in MediaPanel lager dan in MSS

§ Aandeel gemeten smartphones in MediaPanel lager dan gebruikt (claimed)



§ Bereik onder jongeren lager dan verwacht op smartphones

§ Geen issues in dataverzameling

§ Op huishoudniveau wordt aandeel smartphone(s) in 
huishouden licht naar beneden gewogen 

§ Gerapporteerd gebruik smartphone (claimed usage) in 
MediaPanel ligt lager dan in MSS

§ Aandeel gemeten smartphones in MediaPanel lager dan 
gebruikt (claimed)

à Maatregelen nodig

Actie benodigd om aandeel smartphone gebruik te verhogen
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Sinds eind 2018 intensiever panel management
§ Bellen / mailen met panel leden
§ Zorgen dat alle telefoons in bezit ook worden 

gemeten

à Toename onder 13-19 jarigen van 80% naar 85%

§ Aandeel gemeten smartphones nooit gelijk aan 
aandeel gebruik i.v.m. andere definitie

à Naast panel management ook verdere correctie
nodig

Maatregelen om aandeel smartphones te verhogen
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Weging

+ aanpassing bestaand weegschema

+ informatie is al beschikbaar

+ eenvoudig te testen

+ diverse scenario's testen

+ mee in geplande update

Imputatie

- op zoek naar informatie die mist

- toeschrijven gedrag op smartphone 

- smartphone toevoegen aan iemand
die er geen gebruikt

- extra imputatie op al bestaande imputaties

Keuze voor verder correctie via weging of imputatie
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Smartphone 
gebruik

MSS 
gebruik

MediaPanel 
gebruik

MediaPanel
gemeten

% yes

(one or 
more)

13-19 97% 91% 86%

20-34 97% 93% 84%

35-49 95% 94% 83%

50-64 84% 88% 74%

65+ 52% 73% 54%

àNEE

§ Geen consistent verschil in alle leeftijdsgroepen

§ Geen idealen voor 6-12 jarigen 
(niet gemeten in MSS)

§ 13-49 jarigen lagere aandelen in MediaPanel

§ 50+ jarigen hogere aandelen in MediaPanel

Bepalen van weegvariabele
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Enkelvoudige variabele “gebruikt smartphone ja / nee”?



§ Idealen voor leeftijdscategorieën uit MSS 

§ Diverse toetsen, variaties en combinaties van 
§ smartphones aanwezig in huishouden (hh)
§ gebruik smartphone (ind)
§ bezit smartphone (ind)

§ Beslissing op basis van
§ weegefficiency
§ aantal iteraties
§ % weegfactoren hoger dan 3 of lager dan 0,3
§ weegfactoren
§ effect op data

§ Definitieve keuze voor weegvariabele is combinatie van 
gebruik en bezit smartphone

Weging voor alle leeftijdsgroepen
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§ % of factors >=3 verandert niet substantieel

§ % of factors <=0,3 neemt toe

§ Weegefficiency (NEB) zal iets dalen naar 73% 

§ Aantal iteraties neemt wat af

§ Gemiddelde weegfactoren
§ Weegfactoren van bestaande weegvariabelen blijven 

gelijk
§ Acceptabel niveau van nieuwe weegvariabele (tussen 

0,60 en 1,24)

7 januari 2019 CURRENT NEW

Regular Final test
% factors >= 3 1,11 1,38

% factors <= 0,3 0,48 7,99

NEB/efficiency 78,7 72,7

Nr of iterations 243 194

Min factor in category 0,73 0,29

Max factor in category 2,36 2,36

Resultaten weging op panel data (weegrapport)
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Weegvariabelen tot week 27 2019
1. OneOrMoreSmartphonesAvailableForAccess (2)

2. OneOrMoreLaptopsAvailableForAccess (2)

3. OneOrMoreDesktopsAvailableForAccess (2)

4. OneOrMoreTabletsAvailableForAccess (2)

5. TVRegion (14)

6. HouseholdPosition (7)

7. SocialClass (5)

8. HouseholdSize (5)

9. Education (4)

10.AgeSegment (8)

11.GenderAndAgeGroup (12)

12.TVinHousehold (2)

13.SocialClassByHHsize (10)

Weekvariabelen vanaf week 27 2019
OneOrMoreSmartphonesAvailableForAccess (2)

1. OneOrMoreLaptopsAvailableForAccess (2)

2. OneOrMoreDesktopsAvailableForAccess (2)

3. OneOrMoreTabletsAvailableForAccess (2)

4. TVRegion (14)

5. HouseholdPosition (7)

6. SocialClass (5)

7. HouseholdSize (5)

8. Education (4)

9. AgeSegment (8)

10.GenderAndAgeGroup (12)

11.TVinHousehold (2)

12.SocialClassByHHsize (10)

13.AgeSmartphone (7)

Huidige en nieuwe weegvariablen
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AgeSmartphone

6-12
13-49 smartphone user
50-64 smartphone user
65+ smartphone user
13-49 no smartphone user
50-64 no smartphone user
65+ no smartphone user



Weighted Unweighted New 
weighting

MSS MediaPanel MediaPanel
Q5256 + 
Q5281 2, Portal 2, Portal

Owned and
used

Devices used
to internet

Devices used
to internet

% yes 
coverage coverage

(one or more)

SmPh % %

13-19 jaar 96,6% 86,3 95,9

20-34 jaar 96,1% 84,3 96,2

35-49 jaar 93,5% 82,9 95,2

50-64 jaar 82,3% 73,8 82,9

65+ jaar 50,6% 54,0 52,0

Resultaten weging op gebruik smartphones
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§ Aanpassing weegschema en daarmee verandering 
in resultaten van 1 juli 2019

§ Meest logische datum vanwege halfjaarlijkse update 
ü update idealen voor weging
ü update weging
ü update socio demografsiche kenmerken)

§ Veroorzaakt trendbreuk

§ Maar hiermee reëlere data in de markt!

Per 1 juli nieuwe weging van kracht
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§ Bereik op merkniveau, alle apparaten

§ 166 merken (92 é / 8 ê )

Gemiddeld 5% verhoging in bereik door aanpassing weging

15

Effect: bereik bij oudere doelgroepen iets lager en bij jongeren hoger

Index bereik 
merken (voor =100) Totaal devices Desktop/

Laptop Tablet Smartphone

GEMIDDELDE 105 100 100 107

Absoluut verschil
%nieuw-%huidig Totaal devices Desktop/

Laptop Tablet Smartphone

GEMIDDELDE 0,58 0,05 0,03 0,65
Maximaal 9,3 1,3 0,5 9,5

Smartphones
Index bereik 
merken (voor =100)

Smartphones

Totaal 6+

Smartphones

13-19 jaar

Smartphones

20-34 jaar

Smartphones

35-49 jaar

Smartphones

50-64 jaar

Smartphones
65 jaar en 

ouder

Smartphones

Mannen 6+

Smartphones

Vrouwen 6+
GEMIDDELDE 107 104 107 109 108 97 110 107

Smartphones
Absoluut verschil
%nieuw-%huidig

Smartphones

Totaal 6+

Smartphones

13-19 jaar

Smartphones

20-34 jaar

Smartphones

35-49 jaar

Smartphones

50-64 jaar

Smartphones
65 jaar en 

ouder

Smartphones

Mannen 6+

Smartphones

Vrouwen 6+
GEMIDDELDE 0,65 0,71 0,90 0,95 0,79 0,13 0,79 0,5
Maximaal 9,5 12,5 11,3 12,5 13,2 2,9 11,4 7,0



Zijn er vragen?
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