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Achtergrond, opzet, methodiek



Doelstelling Onderzoekopzet

• Inzicht in de bekendheid, het gebruik, de beleving en waardering van 
nieuwsapps onder gebruikers 

• Inzicht in de elementen die bepalend zijn voor gebruikers en hun 
behoeften ten aanzien van nieuwsapps en functionaliteiten.

Landelijke en regionale nieuwsapps

• In het onderzoek zijn 75 nieuwsapps gemeten, waarvan 19 
landelijke nieuwsapps, 31 regionale nieuwsapps en 25 digitale 
krantenreplica’s. In deze rapportage staan de landelijk en regionale 
nieuwsapps centraal.

• Landelijke nieuwsapps zijn landelijk gemeten. Regionale 
nieuwsapps zijn in de eigen regio gemeten. Dat kan in één provincie 
zijn of in meerdere provincies, afhankelijk van de nieuwsapp.

De Nationale Nieuwsapp Monitor is een initiatief van Pinch en Newcom Research

• Kwantitatief online onderzoek

• Doelgroep: Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

• Voorgestructureerde vragenlijst, opgesteld in samenspraak tussen
Newcom, Pinch en Martijn Brinkhoff.

• De data zijn verzameld in maart en april 2022

Respons & Representativiteit

▪ In totaal is een aselecte steekproef van n=7.016 
Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd.

▪ De steekproef is gewogen naar leeftijd, geslacht, provincie en
opleidingsniveau.



Nationale Nieuwsapp Monitor 2022

Newcom 4 factorenmodel voor nieuwsapps

Bekendheid Gebruik Beleving Waardering Positie

• Top of mind bekendheid
• Spontane bekendheid
• Geholpen bekendheid

• Gebruik
• Dagelijks gebruik
• Frequentie

• Inhoudelijk
• Functioneel

• Rapportcijfer
• NPS



Uitgevraagde nieuwsapps

Landelijke nieuwsapps Regionale nieuwsapps Digitale nieuwsapps

Regionale nieuwsapps 
en –digitale kranten zijn 
alleen voorgelegd in de 
relevante provincies



Status: hoe zien bekendheid, 
gebruik, beleving en waardering 
van nieuwsapps eruit?

Status: hoe zien bekendheid, 
gebruik, beleving en waardering
van nieuwsapps eruit?



Ruim 12 miljoen volwassen 
Nederlanders gebruiken één of 
meer nieuwsapps. Daarmee 
vormen nieuwsapps een 
belangrijke nieuwsbron.



Ruim 12 miljoen volwassen Nederlanders gebruiken één of 

meer nieuwsapps. Gemiddeld worden 5 nieuwsapps gebruikt.
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Meer dan 11 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder gebruiken 

landelijke nieuwsapps, 7 miljoen gebruiken regionale nieuwsapps.

12%

86%

52% 50%

0%

23%

45%

68%

90%

Gebruikt geen nieuwsapps Gebruikt één of meer landelijke

nieuwsapps

Gebruikt één of meer regionale

nieuwsapps

Gebruikt landelijke en regionale

nieuwsapps

Gebruik nieuwsapps (NL, 18 jaar en ouder)

1,6 mln

Nederlanders

11,8 mln 

Nederlanders

7,1 mln 

Nederlanders

6,8 mln

Nederlanders

Basis: totaal Nederland 18 jaar en ouder



NOS en Nu.nl zijn landelijk 
de bekendste en meest gebruikte 
apps. Buiten de Randstad hebben 
regionale nieuwsapps (ook) 
een sterke positie.



Nu.nl en NOS zijn zowel de meest bekende als de meest gebruikte 

nieuwsapps. AD en RTL Nieuws volgen vaak op plaats drie en vier.
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Top 10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Top of mind 
bekend-

heid
32% 21% 11% 6% 5% 1% 1% 1% 1% 1%

Spontane 
bekendheid

56% 44% 30% 24% 19% 5% 4% 3% 3% 2%

Geholpen 
bekend-

heid
91% 89% 85% 84% 83% 83% 76% 75% 73% 70%

Gebruik

54% 52% 34% 33% 29% 27% 17% 15% 11% 7%

Dagelijks 
gebruik

32% 31% 19% 17% 17% 15% 8% 6% 5% 4%

Basis: totaal Nederland 18 jaar en ouder



Met name in Friesland, Limburg en Zeeland is de 

bekendheid van regionale nieuwsapps groot.
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Basis: totaal Nederland 18 jaar en ouder

Geholpen bekendheid nieuwsapps per provincie



Nieuwsapps worden doorgaans 
beleefd als informatief, actueel 
en gebruiksvriendelijk. Regionale 
nieuwsapps doen niet onder voor 
landelijke.



Inhoudelijk worden nieuwsapps vooral als informatief en 

actueel ervaren, maar lang niet door alle gebruikers.
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Tweederde van de nieuwsapp-gebruikers vindt nieuwsapps 

gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en overzichtelijk.
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Nieuwsapp-gebruikers geven 
nieuwsapps gemiddeld een 7,2. 
Slechts een kleine groep 
nieuwsapps wordt aanbevolen 
aan anderen. 



De gemiddelde waardering voor nieuwsapps is een 7,2. 

Bijna één op de vijf nieuwsapp-gebruikers geeft een 5 of lager.

18% 27% 27% 24% 4%

Hoe tevreden bent u over het geheel genomen over...? 

5 of lager 6 of 7 8 9 of 10 Geen mening

Gemiddeld:

7,2

Basis: nieuwsapp-gebruikers; gemiddelde van alle landelijke en regionale nieuwsapps, uitgezonderd digitale kranten



Nieuwsapps worden in beperkte mate aanbevolen aan 

anderen. De NPS is negatief.
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Hoe waarschijnlijk is het op een schaal van 0 tot 10 dat u deze apps voor het volgen van nieuws 
zou aanbevelen bij vrienden, familie of collega’s? 

NPS:
-7
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Net promoter 
score

% 
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Basis: nieuwsapp-gebruikers; gemiddelde van alle landelijke en regionale nieuwsapps, uitgezonderd digitale kranten



Verdieping: welke verschillen zien
we tussen groepen? 



Jongeren gebruiken de meeste 
nieuwsapps, maar zijn tevens 
het meest kritisch, vooral ten 
aanzien van functionaliteit.



Jongeren gebruiken relatief veel nieuwsapps. Mannen 

gebruiken meer apps dan vrouwen.
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Jongere gebruikers zijn de meest kritische gebruikers

op inhoudelijk vlak.

Basis: gebruikers van nieuwsapps; kenmerken zijn uitgevraagd op een 5-puntsschaal; de gemiddelde scores per leeftijdsgroep zijn 
getoond in de grafiek
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Kansen: welke elementen zijn het 
meest bepalend en welke 
behoeften hebben gebruikers?



Nieuwsapps kunnen het verschil 
maken door volledig, overzichtelijk 
en vernieuwend te zijn.



De beste apps zijn vooral informatief, actueel en betrouwbaar.
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Klantwensenpiramide: Dissatisfiers zijn de basis, Satisfiers 

maken het verschil.

Volledig nieuwsaanbod, 
overzichtelijk

Makkelijk navigeren, 

vernieuwend, ontspannend

Snelle laadtijd, gebruiksvriendelijk, aantrekkelijk
vormgegeven

Actueel, informatief, betrouwbaar, objectief

©Klantwenspiramide nieuwsapps 2022 – Newcom Research & Consultancy
Analyse op basis van 7.000 respondenten (NL 18 jaar en ouder) 

Satisfiers

Dissatisfiers

Pas als de dissatisfiers op 
orde zijn, dan kunnen de 
satisfiers effect hebben.

Satisfiers zijn de extra’s waarmee 
je de gebruiker blij kunt maken.

Dissatisfiers zijn zo verbonden met 
de beleving, dat je er alleen 

negatief op kunt scoren. Als deze 
basis op orde is, dan zijn je 

gebruikers hooguit tevreden. Dit 
betreft vaak de functionele 

aspecten.



Nieuwsapp-gebruikers hebben 
behoefte aan kort, feitelijk, gratis, 
actueel nieuws en willen graag 
controle over pushberichten.



De voorkeur gaat uit naar kort, feitelijk, actueel, serieus 

nieuws in tekstvorm in een gratis nieuwsapp (met reclame).
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Basis: totaal Nederland 18 jaar en ouder



Controle hebben over de pushberichten vormt een 

belangrijke functionaliteit bij het gebruik van een nieuwsapp.
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Het kunnen in- of uitschakelen van pushberichten
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Het opslaan van interessante artikelen zodat ze op een later tijdstip gelezen kunnen worden

Artikelen kunnen delen met anderen (bv. via social media / Whatsapp)

Offline gebruik van nieuwsberichten

Het kunnen personaliseren van de lay-out (zelf kunnen kiezen hoe artikelen worden

weergegeven, bv. lettergrootte)

Het personaliseren van de getoonde artikelen (op basis van onderwerpen die u interessant

vindt, krijgt u bepaalde artikelen aangeboden)

Hoe belangrijk vindt u deze opties bij het gebruik van een nieuwsapp? 
% (Zeer) belangrijk - Top 7 

Basis: totaal Nederland 18 jaar en ouder



Hoofdlijnen



Hoofdlijnen

Ruim 12 miljoen volwassen Nederlanders 

gebruiken één of meer nieuwsapps. 

Daarmee vormen nieuwsapps een 

belangrijke nieuwsbron.

NOS en Nu.nl zijn landelijk de bekendste 

en meest gebruikte apps. Buiten de Randstad 

hebben regionale nieuwsapps (ook) 

een sterke positie.

Nieuwsapps worden doorgaans 

beleefd als informatief, actueel en 

gebruiksvriendelijk. Regionale nieuwsapps 

doen niet onder voor landelijke.

Nieuwsapp-gebruikers geven nieuwsapps 

gemiddeld een 7,2. Slechts een kleine 

groep nieuwsapps wordt aanbevolen 

aan anderen. 

Jongeren gebruiken de meeste nieuwsapps, 

maar zijn tevens het meest kritisch, vooral ten 

aanzien van functionaliteit.

Nieuwsapps kunnen het verschil maken 

door volledig, overzichtelijk en vernieuwend 

te zijn.

Nieuwsapp-gebruikers hebben behoefte 

aan kort, feitelijk, gratis, actueel nieuws 

en willen graag controle over pushberichten.



Meer informatie? 
Neem contact met ons op! 

Vestiging Amsterdam

Herengracht 564

1017 CH Amsterdam

Vestiging Enschede

Hengelostraat 221

7521 AC Enschede

drs. Neil van der Veer | Anouk Rondberg Bsc. | drs. Hans Hoekstra

T 088 7704600

service@newcom.nl

newcom.nl

Sloterkade 41-1H

1058 HE Amsterdam

Pinch (Nederland)

Tim Klein Haneveld

T 020-2210717

info@pinch.nl

pinch.nl29015 Málaga

Calle Bolsa 3 - 4

Pinch (Spanje)

mailto:service@newcom.nl
http://newcom.nl
mailto:info@pinch.nl
http://pinch.nl


• Wij geloven dat succesvolle organisaties in nauw contact staan met hun 

doelgroep. Dit betekent dat succesvolle organisaties de doelgroep écht 

kennen en begrijpen. Alleen dan zijn organisaties in staat de beste 

klantervaring te geven. 

• www.exploratio.nl is een label van Newcom.

Market research

http://www.exploratio.nl/


• Newcom Research & Consultancy is een onafhankelijk bureau dat organisaties

met full-service marktonderzoek inzicht geeft in hoe zij optimaal kunnen

aansluiten bij de wensen van de doelgroep. Denk aan het testen van concepten, 

onderzoek naar de behoeften en tevredenheid van klanten en imago onderzoek. 

• Newcom werkt vanuit kantoren in Enschede en Amsterdam.

• Newcom is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA), bestempeld als

een Fair Data Company en bovendien is Newcom, NEN-ISO 9001 en ISO27001 

gecertificeerd.

* De certificering van ISO272001 is geregistreerd onder nummer 1281702 en met de scope ‘Het leveren, ontwikkelen en de 

support van de SAAS-oplossingen onderzoekstool.nl en explora-zorg.nl en het uitvoeren van  klant- en marktonderzoek.



Bijlagen



Overzicht van de analysemogelijkheden per nieuwsapp

• Hoe bekend is uw nieuwsapp en in welke mate wordt deze gebruikt? – Top of mind, spontane en geholpen bekendheid; gebruik en dagelijks 

gebruik

• Wat vinden uw gebruikers inhoudelijk van uw nieuwsapp?  - Beleving op 9 kenmerken, zoals Informatief, Actueel, Goed geschreven artikelen

• Wat vinden uw gebruikers van uw nieuwsapp op functioneel vlak? – Beleving op 6 kenmerken, zoals Gebruikersvriendelijk, Overzichtelijk, 

Makkelijk te navigeren

• Hoe scoort uw nieuwsapp qua beleving en waardering in vergelijking met concurrerende nieuwsapps?

• Wat is het profiel van de gebruikers van uw nieuwsapp? – Hoe ziet de samenstelling van de gebruikers eruit naar o.a. leeftijd, opleidingsniveau, 

inkomen en interessegebieden qua nieuws?

• Welke verschillen in waardering beleving zijn er naar opleidingsniveau en leeftijdsgroepen?

• Welke elementen dragen het sterkst bij aan de beleving en hoe scoort uw nieuwsapp op die elementen? – Uitgangspositie van uw nieuwsapp 

op de klantwensenpiramide

• Wat zijn de behoeften van uw gebruikers? – Kort en bondig of liever uitgebreid? Liever video of tekst? Etc. 



Context: De Nationale Nieuwsapp Monitor versus NOBO
Ander doel, andere onderzoeksvragen, andere methodiek

Object van onderzoek Nieuwsapps Online merken

Thematiek

• Bekendheid
• Gebruik en frequentie gebruik
• Waardering en NPS
• Inhoudelijke en functionele beleving
• Behoeften en wensen

• Online bereik
• Cross device bereik
• Doelgroepen / profiel
• Engagement

Doel
In kaart brengen landschap nieuwsapps 

in Nederland
Mediaplanning

De Nationale Nieuwsapp Monitor heeft tot doel bekendheid, gebruik, waardering en beleving van nieuwsapps in Nederland in kaart te brengen. In 
tegenstelling tot het NOBO, gaat dit onderzoek niet over bereik en het kan derhalve ook niet vergeleken worden. We onderzoeken het ‘fenomeen’ 
nieuwsapps als geheel. Onze analyses gaan over gebruik, maar vooral ook over de beleving van nieuwsapps, zowel functioneel en inhoudelijk. We 
analyseren welke elementen goed en minder goed scoren, waarin verschillen zitten tussen apps en welke elementen belangrijk zijn voor het bepalen 
van de waardering. Tot slot inventariseren we de behoeften, wensen en interesses van gebruikers van nieuwsapps.

De Nationale Nieuwsapp Monitor NOBO


