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Amsterdam, 4 juni 2019

Op 4 juni publiceert NOM in samenwerking met BDUmedia, De Persgroep Nederland,
Mediahuis Limburg, NDC mediagroep en Promille Media de NOM Regio Monitor 2019 –
het onderzoek waarin de nieuwste bereikscijfers en profielen van meer dan 300 HAHkranten en hun combinaties zijn opgenomen.
Sinds begin 2017 worden de HAH-kranten van de vijf Nederlandse uitgevers gemeten in het
reguliere NOM bereiksonderzoek, naast landelijke en regionale dagbladen en een groot
aantal magazines. De gegevens over het lezen van media worden gekoppeld aan de
gegevens van de NOM Doelgroep Monitor, waarin het consumentengedrag van
Nederlanders wordt vastgelegd. HAH-kranten worden samen met regionale dagbladen
gepubliceerd in NOM Regio Monitor (NRM). Dit is de tweede publicatie van NRM waarin
HAH-kranten zijn opgenomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door GfK.
Voor NRM 2019 werden ruim 34.000 respondenten (representatief voor alle Nederlanders
van 13 jaar en ouder) ondervraagd over hun mediagedrag en specifieker over het lezen van
o.a. HAH-kranten. 83% daarvan leest wel eens een HAH-krant: dat zijn 12 miljoen
Nederlanders van 13 jaar en ouder. Een waar massamedium! 7,7 miljoen mensen (53% van
alle Nederlanders) lezen wekelijks een HAH-krant. 50% van alle lezers zegt de HAH-krant
(heel erg) te zullen missen als deze niet meer zou verschijnen. Een bijzonder trouw publiek
dat zijn blad intensief leest; 58% van de lezers leest driekwart of meer van een editie.
Eén van de belangrijke redenen voor het lezen van HAH-kranten is interesse in het regionale
en lokale nieuws. Onderwerpen zoals lokale evenementen en activiteiten, gemeentelijk
nieuws en aankondigingen en de lokale cultuur(agenda) vindt men het meest interessant.
NOM Regio Monitor wordt één keer per jaar gepubliceerd. De resultaten van dit onderzoek
worden beschikbaar gesteld aan alle NOM leden als mediaplanningsbestand en in de vorm
van top line gegevens in het NOM Dashboard.

Meer informatie en gegevens op titelniveau zijn beschikbaar bij de aangesloten uitgevers
(BDUmedia, De Persgroep Nederland, Mediahuis Limburg, NDC mediagroep en ProMille
Media).
Voor vragen en meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met dr. Irena
Petric, directeur NOM. Telefoonnummer: 020-8204434, E-mail: i.petric@nommedia.nl

