
 
 
 
 
Betreft:  Aangepaste weging NOBO data per 1 juli 
 
 
Beste gebruikers van de NOBO data,  
 
Via deze brief wil ik jullie graag informeren over een 
wijziging die per 1 juli wordt doorgevoerd in de NOBO 
data. Deze wijziging is ook aangekondigd in de 
nieuwsbrief en toegelicht op onze sessie met 
participanten.  
 
Aangepaste weging per 1 juli 
Zoals bij bereiksonderzoeken gebruikelijk is, actualiseert VINEX halverwege het kalenderjaar ook de 
weging van NOBO. De bereikscijfers zijn dan weer up-to-date en representatief voor de Nederlandse 
bevolking.  
 
Dit jaar vindt er een extra correctie plaats in de weging met betrekking tot  smartphone penetratie. 
Dit komt de representativiteit van NOBO ten goede en op deze manier sluit NOBO nog beter aan bij 
de reële ontwikkelingen in de markt.  
 
Waarom was dit nodig? 
Uit analyses is gebleken dat er, in vergelijking met de normcijfers uit MSS (Media Standaard Survey), 
binnen het NOBO panel relatief iets te weinig smartphones werden gemeten, en dan met name 
onder doelgroepen onder de 50 jaar.  
 
Samen met de Technische Commissie en de experts van SKO en NOM zijn verschillende 
mogelijkheden bekeken en is gekozen voor een correctie met weging. De eisen die aan de weging 
worden gesteld zijn onveranderd.    
 
Wat is het effect? 
Het effect in de resultaten is dat het bereik van alle merken op smartphone een groter gewicht krijgt, 
wat weer doorwerkt in het overall bereik. Merken en doelgroepen met een relatief hoog bereik op 
smartphone zullen een hoger bereik laten zien.  
 
De veranderingen zullen voor het eerst in de NOBO-data van juli zichtbaar worden en er zal een  
beperkte trendbreuk te zien zijn in de cijfers bij vergelijking met historische data.  
 
Meer details? 
Voor meer details is een presentatie beschikbaar, die te vinden is in de speciale gebruikerssectie 
binnen de VINEX site. Deze sectie is onlangs geintroduceerd om de gebruikers van de data te 
voorzien van up to date informatie over de metingen en wijzigingen die plaatsvinden. Wil je ook 
toegang, dan kun je een log in aanvragen via Martijn@Vinex.nl 
 
Voor de presentatie en verdere vragen kun je ook terecht bij karin@vinex.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Karin Schut 
Directeur VINEX 


