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Voorwoord NOM

Hierbij presenteren wij de overkoepelende resultaten van de NOM Regio Monitor 2021 (NRM 2021) voor HAH-kranten. We 
laten daarin zien hoe de gemeten HAH-kranten door de Nederlandse bevolking worden gebruikt:  het bereik, de profielen en de 
rol in informatievoorziening over de omgeving en over de producten en diensten van adverteerders.

NOM voert dit onderzoek uit in opdracht van vier HAH-kranten uitgevers (DPG Media, NDC mediagroep, BDUmedia en Rodi 
media). Deze samenwerking duurt al sinds 2017 en levert één keer per jaar een bestand op met de resultaten voor de regionale 
en lokale advertentiemarkt. De meting van HAH-kranten is ingebed in het bredere printbereiksonderzoek van NOM waarin per 
jaar een representatieve groep van 17.000 Nederlanders van 13 jaar en ouder wordt ondervraagd over hun leesgedrag van 
nieuwsmedia (landelijke dagbladen, regionale dagbladen en HAH-kranten) en magazines. Voor NRM wordt twee jaar data van 
printbereiksonderzoek samengevoegd om zo een grotere steekproef te krijgen (n = 34.000). Deze informatie wordt 
gecombineerd met de gegevens van de NOM Doelgroep Monitor (DGM) waarin het consumentengedrag van Nederlanders 
wordt vastgelegd. De gecombineerde informatie over het bereik van media en consumentendoelgroepen wordt gebruikt voor 
mediaplanning van advertentiecampagnes en voor marketing en verkoop van media. Het onderzoek wordt voor NOM uitgevoerd 
door het onderzoeksbureau GfK. 

Wij hopen dat u de informatie in deze brochure interessant vindt en dat u de gegevens van NRM 2021 met veel plezier 
succesvol gaat gebruiken.

Dr Irena Petric

Directeur NOM
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1. Het onderzoek 
in het kort
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Populatie: 14,814 miljoen Nederlanders van 13 jaar en ouder (hierna: NL 13+)

Steekproef: n=34.365 respondenten van 13 jaar en ouder

Methode: NOM Print Monitor, online vragenlijst, CAWI, representatieve steekproef geworven uit het GfK 
Online Panel en respondenten uit een verse random adressensteekproef

Vragenlijst: Bereiksmeting van een groot aantal printtitels, waaronder 197 huis-aan-huiskranten en alle 
regionale dagbladen; ook achtergrondkenmerken, overig mediagebruik en doelgroepkenmerken worden 
uitgevraagd

Veldwerkperiode: januari 2019 tot en met december 2020

De resultaten worden beschikbaar gesteld in de mediaplanningssoftware, met uitgebreide 
doelgroepinformatie (DGM) en resultaten per titel/editie/verspreidingsgebied en in het NOM Dashboard

Het onderzoek



© GfK

Begrippen en definities

Wel eens lezen HAH-kranten: Alle personen die in het afgelopen jaar (12 maanden) aangeven een 
gratis huis-aan-huiskrant op papier te hebben gelezen of ingezien

Totaalbereik HAH-kranten: Alle personen die in het afgelopen jaar (12 maanden) één of meer van 
de 197 gemeten huis-aan-huiskranten hebben gelezen of ingezien

Gemiddeld bereik HAH-kranten: Alle personen die een gemiddeld nummer van één van de 197 
gemeten huis-aan-huiskranten hebben gelezen of ingezien
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2. Resultaten in 
één oogopslag
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82% van de HAH-lezers 
doet wel eens aankopen 
online

HAH-kranten worden intensief 
gelezen: 57% van de lezers 
leest driekwart of meer van 
een nummer

Huis-aan-huiskranten: een veelgelezen bron voor 
lokaal nieuws en advertenties

* Nederlandse bevolking 13+

50% van de lezers neemt actie 
n.a.v. advertenties in huis-aan-
huiskranten

43% van de bevolking heeft 
interesse in lokaal nieuws, 

53% daarvan gebruikt HAH-
krant als informatie-

bron

63%  van de Nederlanders 
let op aanbieding van 
winkeliers in HAH-kranten.

HAH-kranten zijn een 

massamedium: 11,8 miljoen
mensen (80%) lezen wel eens

een huis-aan-huiskrant

5,3 miljoen
Nederlanders* (36%)
lezen wekelijks een HAH-krant 
(ook mensen met NEE/NEE-sticker)

80% van de lezers leest HAH-
kranten uitsluitend op papier

20% (ook) digitaal

Voor lezers van lokale media zijn 
locatie en prijs belangrijk bij de 
keuze van een supermarkt
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3. Bereik en 
lezersprofiel
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Gemiddeld bereik:  36%  =  5,3 miljoen mensen

Alle personen die een gemiddeld nummer van één van de 
197 gemeten huis-aan-huiskranten lezen of inzien

Totaalbereik:  53%  =  7,8  miljoen mensen 

Alle personen die in het afgelopen jaar (12 maanden) één 
of meer van de 197 gemeten huis-aan-huiskranten hebben 
gelezen of ingezien

Wel eens lezen:  80%  =  11,8  miljoen mensen 

Alle personen die in de afgelopen 12 maanden een gratis 
huis-aan-huiskrant op papier hebben gelezen of ingezien

Wekelijks bereik van HAH-kranten:
5,3 miljoen mensen  

miljoen

Basis: NL13+

11,8

7,8

5,3
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Geslacht StedelijkheidWelstand

Het profiel van de lezer: lezers van huis-aan-
huiskranten te vinden in alle doelgroepen

Heeft 
NEE/NEE sticker

86% 96%

Allen (NL 13+) Lezers HAH-kranten* 

Geslacht

Gezinsfase

Heeft
NEE/NEE sticker

14% 4%

Dagelijkse aankoper Dagelijkse aankoper

80%75%

LeeftijdLeeftijd

Sterk    52%

Matig  16%

Weinig/
Niet

29%

Matig    17%

Sterk  55%

Weinig/
Niet

32%

StedelijkheidWelstand

Gezinsfase

Opleiding Opleiding

Hoog    37%

Midden 43%

Laag    20%

Hoog    42%

Midden 41%

Laag    17%

*Het profiel is gebaseerd op het gemiddeld bereik

51%49% 48% 52%36%

24%

40%
W1 + W2
(hoog)

W3

W4 + W5
(laag)

22%

47%

32% 13-34 jaar

35-64 jaar

65+ jaar 31%

51%

18%
13-34 jaar

35-64 jaar

65+ jaar

50%

30%

20% Alleenstaanden

Tweepersoons
huishoudens

Huishoudens
met kinderen

43%

36%

20% Alleenstaanden

Tweepersoons
huishoudens

Huishoudens
met kinderen

41%

22%

37%
W1 + W2
(hoog)

W3

W4 + W5
(laag)
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4. Hoe en waarom
wordt gelezen?
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Nieuws & 
Actualiteiten

58%
Regio 

nieuws 
49%

Lokaal 
nieuws 

43%

Sport 
36% Politiek

32%

Bioscoopfilms          25%

Milieubescherming       25%

Mode, cosmetica     24%

% Nederlandse bevolking 
met interesse in ….

Kunst en cultuur    28%

Er is veel interesse in Nederland voor nieuws op 
regionaal en lokaal niveau

DGM – B2: In welke van de hier onderstaande onderwerpen bent u geïnteresseerd?
Indien u een onderwerp heeft aangekruist, wilt u dan op dezelfde regel aankruisen welke informatiebronnen u gebruikt om van dat onderwerp op de hoogte te blijven?

Voeding

36%

Maatschappij

30%

Basis: NL13+
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Bioscoopfilms

Milieubescherming

Mode, cosmetica 

% geïnteresseerden dat een 
HAH-krant als bron gebruikt

Kunst en Cultuur

Huis-aan-huiskranten worden vooral gebruikt als 
bron voor lokaal en regionaal nieuws

DGM – B2: In welke van de hier onderstaande onderwerpen bent u geïnteresseerd?
Indien u een onderwerp heeft aangekruist, wilt u dan op dezelfde regel aankruisen welke informatiebronnen u gebruikt om van dat onderwerp op de hoogte te blijven?

Basis: Geïnteresseerd in 
onderwerp

13%

8%

8%

15%

10%

Maat-
schappij

8%

Politiek

11%

Sport

9%

Voeding

43% Regio 
nieuws

14%

Nieuws en 
actualiteiten

53%

Lokaal 
nieuws
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79%

73%

58%

38%

Lokale evenementen en activiteiten

Gemeentelijk nieuws/aankondigingen

Lokale cultuur(agenda)

Lokale sport(uitslagen)

% geïnteresseerd in onderwerp

Lokale activiteiten en gemeentelijk nieuws zijn 
onverminderd populair

DGM - B1. Wilt u per onderwerp aangeven of u er wel of niet in geïnteresseerd bent? Basis: NL13+ 
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96%

11%

10%

7%

Op papier

Op de mobiele telefoon/smartphone

Op de computer

Op een tablet

De papieren HAH-krant blijft het belangrijkste 
kanaal, een vijfde leest ook digitaal

NPM - M18. Kunt u aangeven op welke manieren u wel eens een huis-aan-huisblad leest of inziet, ook al is dat maar heel af en toe? 

Hoe leest men huis-aan-huiskranten?

Basis: Heeft in de afgelopen 12 maanden (minstens één keer) een 
HAH-krant gelezen (op papier of digitaal)

20% van de HAH-lezers 

leest digitaal op minimaal 

een van de apparaten

80% leest uitsluitende op 

papier, 4% uitsluitend 

digitaal en 17% beide
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Meer dan de helft leest driekwart of meer van een 
HAH-krant. Met name bij 65+ is de leesintensiteit 
hoog

NPM – C4. Hieronder ziet u de namen van alle titels die u in de afgelopen 12 maanden op papier heeft gelezen of ingezien. Kunt u bij elke 
titel aangeven welk deel u doorgebladerd, bekeken, ingezien of gelezen heeft van het nummer dat u het laatst las? 

Leesintensiteit HAH-kranten

Basis: Totaalbereik HAH-kranten

57%

36%

36%

54%

62%

75%

15%

17%

17%

17%

16%

12%

27%

47%

47%

29%

22%

14%

NL13+

13-19 jaar

20-34 jaar

35-49 jaar

50-64 jaar

65+ jaar

Leest driekwart of meer

Leest ongeveer de helft

Leest een kwart of minder
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5. Advertenties en 
de dagelijkse 
boodschappen
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63% van de bevolking let geregeld 

of af en toe op aanbiedingen van 
winkeliers in HAH-kranten

DGM – D1: Op allerlei plaatsen kunt u reclame tegenkomen, bijvoorbeeld van winkeliers of van andere bedrijven, voor merkartikelen, maar ook van de overheid. Wilt u hieronder voor elke 
soort reclame aangeven hoe vaak u daarop let? 
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De helft van de lezers onderneemt actie naar 
aanleiding van een advertentie in een HAH-krant

DGM – D5: Wat doet u na het bekijken van advertenties in huis-aan-huisbladen? Basis: Leest wel eens een HAH-krant

50%
van de lezers 
onderneemt actie 
n.a.v. advertenties in 
huis-aan-huiskranten

Actie naar aanleiding van bekijken advertenties

27%

19%

15%

15%

13%

Overweegt bepaalde aankopen

Bezoekt winkel

Koopt regelmatig iets uit advertenties

Bezoekt website van een winkel

Wint meer informatie in
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HAH-lezers zijn frequente winkelbezoekers

DGM – G1: Hoe vaak bezoekt u gemiddeld de volgende winkels? *Basis: Gemiddeld bereik

97%

91%

89%

87%

85%

84%

83%

83%

82%

77%

75%

73%

70%

68%

68%

Supermarkt

Kledingzaak

Drogisterij

Schoenenzaak

Zaak voor huishoudelijke artikelen

Doe-het-zelfzaak/bouwmarkt

Tuincentrum

Warenhuis

Apotheek

Kapper

Overdekt winkelcentrum

Bakker

Markt

Postkantoor/-agentschap

Opticien

Bezoek aan winkels door HAH-lezers (top 15)

% geregeld + af en toe
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De grote supermarkten, drogisterijen en winkels 
voor huishoudelijke artikelen worden veel 
bezocht door HAH-lezers

DGM – G4: Waar doet u de dagelijkse boodschappen
DGM – G2: Hieronder staan verschillende soorten zaken waar u aankopen kunt doen. Wilt u in de eerste kolom de zaken aankruisen waar u 
geregeld koopt? En wilt u in de tweede kolom aankruisen waar u af en toe koopt?

*Basis: Gemiddeld bereik

70%

58%

54%

45%

21%

19%

15%

12%

9%

9%

8%

7%

7%

6%

6%

3%

3%

2%

6%

9%

Albert Heijn

Lidl

Jumbo

Aldi

PLUS

Dirk

Coop

Hoogvliet

DekaMarkt

Deen

Poiesz

Nettorama

Vomar Voordeelmarkt

Boni

Spar

Jan Linders

MCD

Marqt

Anders

Doet geen dagelijkse boodschappen

Supermarkten Drogisterijen
Winkels voor 

huishoudelijke artikelen

77%

44%

26%

23%

22%

18%

17%

8%

6%

14%

Kruidvat

Etos

Trekpleister

HEMA

DA

Douglas

ICI PARIS XL

Yves Rocher

De Bijenkorf

Andere zaak

78%

77%

68%

52%

40%

12%

9%

16%

Blokker

Action

HEMA

IKEA

Xenos

Marskramer

De Bijenkorf

Andere zaak
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Prijs en locatie belangrijkst bij keuze voor winkel 
voor de dagelijkse boodschappen 

DGM – G5: Wilt u hieronder aangeven welke aspecten voor u het meest belangrijk zijn bij de keuze voor de winkel waar u meestal de 
dagelijkse boodschappen doet? *Basis: Gemiddeld bereik

62%

60%

51%

42%

22%

15%

12%

11%

7%

4%

Prijs

Locatie

Acties/aanbiedingen

Assortiment

Vertrouwd

Personeel

Sfeer

Past bij mij

Milieu/bio. prod.

Van deze tijd

HAH-lezers*
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HAH-lezers zijn iets meer online gaan 
kopen

DGM – G11: Welke van de onderstaande producten koopt u wel eens via internet? *Basis: Gemiddeld bereik

52%

38%

36%

34%

32%

30%

23%

21%

18%

17%

17%

16%

15%

14%

12%

11%

10%

9%

6%

4%

2%

18%

Kleding

Tickets/kaartjes

Schoenen

Huishoudelijke artikelen

Boeken

Elektr(on)ische artikelen

Telefoon-/telecomartikelen

Drogisterijartikelen/parfum

Speelgoed

Sportartikelen

Bloemen/cadeaus/kaarten

Fotoproducten (bijv. album, kalender)

Cd's/dvd's

Doe-het-zelf-/tuinartikelen

Verzekeringen

Meubels/woninginrichting

Games

Levensmiddelen

Alcoholische drank

Babyartikelen

Opticienartikelen

Doet geen aankopen via internet

Online aankopen HAH-lezers

2020 2021
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Bijna negen op de tien huis-aan-huiskrant lezers 
doen mee aan spaar- en/of kortingsacties

DGM – G7: Wilt u hieronder aangeven van welke spaar- en kortingsacties van producten en bedrijven u meedoet

86%
doet mee aan 
spaaracties

*Basis: Gemiddeld bereik

68%

59%

30%

28%

15%

14%

Klantenkaart

Air Miles

Koopzegels supermarkt

Andere spaar-/kortingsacties

Benzinezegels/spaarpunten

Doet niet mee aan spaar-/kortingsacties

HAH-lezers*
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Uiteenlopende doelgroepen voor analyses 
beschikbaar in de NOM Regio Monitor

• Vakanties en uitstapjes

• Interesses en activiteiten

• Vervoer

• Reclame en media

• Dranken

• Gezondheid en pers. verzorging

• Winkelen

• Communicatie en nieuwe media

• Financiën

• Persoonlijke statistiek

• Bezit

• Hypotheken, leningen, 

verzekeringen

• Voeding

• Kinderen

• Huisdieren

• Schoonmaakmiddelen

• Wonen/huishouden-statistiek

In de NOM Regio Monitor is de informatie uit het consumentenonderzoek van NOM 
opgenomen. Dit geeft inzicht in verschillende doelgroepen, waarvan het lezen van HAH-
kranten en ander mediagebruik geanalyseerd kan worden.
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6. Meer informatie
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Participerende uitgevers
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GfK en kwaliteit

▪ GfK heeft kwaliteit hoog in het vaandel. GfK werkt volgens vaste procedures en leidt medewerkers op om op juiste wijze 
onze producten diensten te leveren. Op die manier garanderen we de beste kwaliteit. 

• GfK hanteert een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen van

• ISO 9001:2015 (de standaard voor een kwaliteitsmanagementsysteem)

• ISO 20252:2012 (de standaard voor het uitvoeren van marktonderzoeksprojecten en kwaliteitsbewaking in het 
algemeen binnen marktonderzoekbureaus) en

• ISO 26362:2009 (de standaard voor het opzetten en exploiteren van acces-panels).

• Internationaal is GfK lid van de ICC / ESOMAR (The World Association of Research Professionals), dit is de 
overkoepelende organisatie van marktonderzoekbureaus. 

• Op lokaal niveau is GfK lid van de MOA, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research. Dit is een 
vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Market Research, Digital Analytics, Marketing 
Intelligence en Beleidsonderzoek. 

• GfK volgt de gedragscode voor onderzoek en statistiek, handelt strikt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(wpb) en is ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

http://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_English_.pdf
http://www.moaweb.nl/
http://www.moaweb.nl/index.php/codes-standards/professie/gedragscodes
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