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Faq – Mobiel

1. Wat zijn bereikcijfers ‘mobiel’?

bereikcijfers mobiel representeren het bereik van mediatitels te weten websites en apps op mobiele devices 
zoals tablets en smartphones. 

2. Welke devices worden gemeten?

op dit moment worden smartphones en tablets gemeten met android en ios, de meest dominante
besturingssystemen. de metingen op de beide systemen zijn iets verschillend: een https webpagina-bezoek 
is alleen rapporteerbaar voor android, niet voor ios.

3. Worden alle mediatitels gemeten?

Ja, het gebruik van alle apps en websites wordt gemeten en gerapporteerd. er is geen beperking tot deel-
nemende partijen. alleen de systeemapps worden niet gerapporteerd.

4. Worden alleen mediatitels gemeten?

behalve mediatitels worden alle apps en websites gemeten, variërend van nu.nl tot appie van albert Heijn 
en van telegraaf.nl tot Whatsapp. 

5. Wat is het verschil tussen apps en websites?

• Websites worden bezocht via browsers, waarbij soms een onderscheid is naar websites voor mobiele
  devices, maar dat hoeft niet. Websites worden net als voor de desktop op pagina-niveau gemeten. 

• Apps zijn mobiele applicaties, die door de gebruikers geïnstalleerd zijn op een device en kennen geen
  paginameting. Gfk daM meet alleen het app-gebruik en de tijdsduur van dat gebruik.

6. Kan ik het bereik van mobiele devices optellen bij dat van de desktop?

Ja en nee. Ja, want mobiele devices zorgen voor extra bereik en bezoeken, waardoor een grotere
gebruikersgroep ontstaat. nee, want er is ook overlap tussen desktop en mobiele devices. de plannings-
software Gfk Probe zorgt voor de ontdubbeling.

7. Hoe is de overlap tussen alle devices berekend?

Het bereik en de overlap tussen de verschillende devices wordt berekend vanuit het single-source-panel 
van Gfk daM. dat panel wordt voor 100% gemeten op de desktop en voor een deel ook op mobiele devices. 
Via data-imputatie (koppeling van gelijkende respondenten) wordt het surfgedrag op de mobiele devices in 
het ‘mobiele panel’ geprojecteerd op het totale panel. 

8. Hoe is de verdeling tussen phones en tablets en iOS en Android?

op basis van externe bronnen zoals Mss en trends in digitale Media bestaat inzicht in de daadwerkelijke 
aantallen smartphones en tablets naar de verschillende besturingssystemen. deze aantallen zijn als
wervingstargets gebruikt voor het panel.

9. Hoe zijn de websites en apps gekoppeld?

binnen Gfk daM worden voor de websites en apps geclassificeerd naar o.a. owner, saleshouse, channel en 
merk. Websites en apps die tot hetzelfde merk behoren kunnen als één entiteit worden benoemd, waar-
van vervolgens het netto bereik kan worden bepaald. dit gebeurt ongeacht het platform (desktop, tablet, 
smartphone) en operating systeem (ios en android). deelnemers kunnen eigen classificaties aanvragen.

Vanaf april 2014 levert Gfk naast bereikcijfers van websites ook bereikcijfers voor mobiele websites en 
apps aan de media- en communicatiemarkt. Hieronder staan de vaak gestelde vragen over deze nieuwe 
data, die vooralsnog uniek is voor de nederlandse markt en misschien wel daarbuiten.

10. Zit er verschil tussen plandata van websites en apps?

Voor alle websites en apps zijn dezelfde achtergrondkenmerken en doelgroepen mogelijk in de rapportage. 
alleen bij apps worden geen pageviews gemeten die in-app worden gedaan, waardoor een bezoek gelijk is 
aan de app openen en sluiten.

11. Hoe groot is het panel momenteel en met name het aandeel mobiele gebruikers daarbinnen?

Het totale Gfk daM-panel bestaat momenteel uit ruim 7.000 respondenten (6+), waarbinnen minimaal 
1.800 mobiele devices worden gemeten. Het aandeel mobiele devices is lager dan het gemiddelde in
nederland, maar wordt door middel van imputatie (modellering) geprojecteerd in de uiteindelijke
rapportage. Zie ook punt 7.

Faq – Gfk daM alGeMeen
12. Wat zijn de belangrijke kenmerken van dit digitale bereiksonderzoek?
 
op het gebied van de volledigheid en snelheid:

- in Gfk daM worden alle domeinen die in nederland worden bezocht gerapporteerd, waardoor de                                                
 data een volledig beeld geven van de nederlandse online consumptie.
- de Gfk daM data omvatten behalve het bezoek aan websites eveneens het online gebruik van
 apps en sites op smartphone en tablet.
- de Gfk daM data wordt sneller bijgewerkt: de metingen worden wekelijks in plaats van maandelijks  
 gerapporteerd.

op het gebied van de mediatitels:

- Gfk daM rapporteert zowel op domein als op merk, waardoor meer transparantie ontstaat.
- in Gfk daM zijn de classificaties uniform toegepast voor alle domeinen van participanten.

op het gebied van de meting geldt voor Gfk daM: 

- bereik via pc wordt gemeten vanaf 6 jaar in plaats van 13 jaar.
- Het bereik via pc/laptop van de werkgever wordt niet gemeten. Mobiel bereik via phone en tablet   
 kan overigens ook werkgerelateerd zijn.
- Het bereik van third party content wordt niet gemeten

13. Wat is MSS?

Media standaard survey (Mss) wordt in opdracht van sko, noM  en nlo uitgevoerd teneinde specifieke 
populatiegegevens over mediagebruik gemeenschappelijk voor alle bereiksonderzoeken te bepalen. deze 
populatiegegevens worden jaarlijks geüpdate en toegepast in de weging van de onderzoeken, waaronder 
Gfk daM.



14. Hoe verhoudt dit onderzoek zich tot een groot deel van de display inkoopsystematiek, namelijk het 
veilingmodel?

doordat de daadwerkelijk bezochte sites gemeten worden, worden nu ook de door professionals als
‘mijnkonijn.nl’ aangeduide sites meegenomen in de rapportage. de bereiksmeting van vooral via de
veiling ingekochte campagnes wordt hierdoor dus vele malen transparanter. Verder ziet dit onderzoek geen 
inkoopmodel achter de uiting, dus iedere uiting wordt op dezelfde manier meegenomen in de analyse. Juist 
het meetbaar maken van deze bulk-inkoop is dus een groot voordeel.

Meer informatie?
neem dan contact op: marion.appel@gfk.com


