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DOELGROEP BOODSCHAPPER (BDS) WORDT 
‘HUISHOUDVERANTWOORDELIJKE’ (HHV) 
 
 
De doelgroep ‘Boodschapper’ wordt in de mediaplanning al sinds jaar en dag gebruikt om 
degene in het huishouden te bepalen die de dagelijkse boodschappen doet. Hierbij wordt vaak 
over het hoofd gezien dat hierachter een andere definitie schuilt, waarin de ‘Boodschapper’ 
niet altijd degene is die verantwoordelijk is voor de dagelijkse boodschappen. Omdat de term 
‘boodschapper’ de lading niet (meer) dekt, is besloten om deze doelgroep een nieuwe naam 
te geven.  
 
Per januari 2022, week 1, zal de naam van deze doelgroep aangepast worden van 
‘Boodschapper’ naar ‘Huishoudverantwoordelijke’. Alleen de naamgeving zal worden 
aangepast; aan de definitie van deze doelgroep zal niets worden veranderd. 
 
De verandering volgt in het kader van voorbereidingen rondom het Nationaal Media 
Onderzoek (NMO). NMO is een initiatief van de organisaties voor mediabereiksonderzoek in 
Nederland: Stichting KijkOnderzoek (SKO), Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO), 
Stichting Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) en de Verenigde Internet Exploitanten 
(VINEX). Via deze organisaties zijn alle grote Nederlandse media-exploitanten en omroepen 
betrokken, alsmede de bond van adverteerders (BVA) en het Platform Media Adviesbureaus 
(PMA). In het kader van dit nieuwe onderzoek worden ook de doelgroepen van alle 
onderzoeken geharmoniseerd en zijn de namen van de huidige doelgroepen tegen het licht 
gehouden. 
 
 
AANPASSING IN SOFTWARE/DATA 
De naamgeving zal automatisch in de software worden aangepast per week 1 2022, hiervoor 
hoeven geen handmatige aanpassingen uitgevoerd te worden door gebruikers. De demo- en 
doelgroepcodes veranderen in de huidige onderzoeken niet; dit is echter wel het geval met 
de introductie van de verschillende NMO onderzoeken. 
 
Mocht men in eigen systemen handmatig het label Boodschapper of BDS gebruiken en 
kunnen aanpassen naar Huishoudverantwoordelijke dan raden we dit aan. De 
naamaanpassing geldt ook wanneer deze doelgroep met een specifieke leeftijdscategorie 
wordt gecombineerd (bijv. HHV 20-49 jaar). Bij vragen over het aanpassen van de namen en 
labels van veelgebruikte en/of standaarddoelgroepen in de eigen omgeving van de software 
kan het beste contact opgenomen worden met het betreffende softwarebedrijf. 
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Per week 1 2022 geldt: 

• In de uitgeleverde bereiksdata (SKO, NLO, NOM1 en Vinex) zal Boodschapper (BDS) 
aangepast zijn naar Huishoudverantwoordelijke (HHV) 

• In communicatie over de doelgroep vanuit de verschillende bereiksonderzoeken zal 
de nieuwe naamgeving worden gebruikt 

• Veelgebruikte en/of standaarddoelgroepen in de eigen omgeving van de software 
zullen handmatig moeten worden aangepast 

• Demo- en doelgroepcodes veranderen in de huidige onderzoeken niet; dit is echter 
wel het geval met de introductie van de verschillende NMO onderzoeken 

 
 
DOELGROEP HUISHOUDVERANTWOORDELIJKE 
Met de doelgroep Huishoudverantwoordelijke (HHV), voorheen Boodschapper (BDS), 
selecteer je de mensen die binnen een huishouden voor het grootste deel van het 
huishoudelijke werk zorgen. Er kan maar één persoon in een huishouden worden aangewezen 
als huishoudverantwoordelijke. 
 
Deze demo is geïntroduceerd in de jaren zestig, en verondersteld werd dat deze selectie 
mensen ook de boodschappen verzorgde. De demo kreeg daarom toen het label 
‘Boodschapper’. Ondertussen hoeft dit niet meer zo te zijn. Degenen die zorgdragen voor het 
grootste deel van het huishoudelijke werk zijn tegenwoordig niet automatisch de personen 
die ook actief de boodschappen in de supermarkt halen.  
 
Het is echter wel te verwachten dat de Huishoudverantwoordelijke invloed heeft in veel 
aankoopbeslissingen. Deze personen dragen vaak zorg voor de organisatie van 
werkzaamheden in het huishouden, eten, persoonlijke verzorging, kleding en de zorg voor 
eventuele kinderen. Dit kan dus invloed hebben op de dagelijkse boodschappen, maar ook 
niet-dagelijkse of ad-hoc aankopen en diensten.  
 
Door het label van deze demo aan te passen naar Huishoudverantwoordelijke zal de 
naamgeving beter passen bij de definitie van deze groep. De definitie en vraagstelling waarop 
de selectie wordt gebaseerd verandert niet.  
 

 
1 Voor NOM geldt de aanpassing per de eerste publicatie in 2022, NPMM 2021-IV. 
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DOELGROEP DAGELIJKSE AANKOPER 
Naast de ‘Boodschapper’ wordt in de mediabereiksonderzoeken ook de doelgroep ‘Dagelijkse 
Aankoper’ aangeboden. Er zijn regelmatig vragen over het verschil tussen deze doelgroepen. 
In 2014 is de doelgroep Dagelijkse Aankoper (DAK) geïntroduceerd als demo in de 
verschillende bereiksonderzoeken. De vraagstelling die gebruikt wordt om deze doelgroep 
vast te stellen is specifieker gericht op het doen van aankopen en boodschappen. Met de 
doelgroep selecteer je dus de mensen die binnen een huishouden verantwoordelijk zijn voor 
de dagelijkse boodschappen. 
 
Er kunnen hiervoor één of meerdere personen worden aangewezen binnen een huishouden, 
als de verantwoordelijkheid over deze aankopen gedeeld wordt. Dit laatste verklaart het 
verschil in populatieaantallen tussen de DAK en HHV doelgroepen. Het aantal 
Huishoudverantwoordelijken (13+ jaar) is gelijk aan het aantal huishoudens in Nederland 
(momenteel 8 miljoen); het aantal Dagelijkse Aankopers (13+ jaar) is momenteel rond de 11,7 
miljoen (figuur 2).  
 
Op basis van de nieuwste cijfers uit de Establishment Survey blijkt dat van de groep 
Huishoudverantwoordelijken en/of Dagelijkse Aankopers, zo’n 63% zich als beide opgeeft. 
Ongeveer 7% geeft aan alleen HHV te zijn en geen DAK, en afgerond 30% is alleen DAK en 
geen HHV. 
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Zoals gezegd zal alleen de naamgeving van de huidige doelgroep Boodschapper veranderen. 
Dit betekent dat de selectie van mensen hetzelfde zal blijven als in de afgelopen jaren. Het 
profiel van de Huishoudverantwoordelijke is momenteel grotendeels vrouwelijk (rond de 
68%).  
 
De doelgroep DAK heeft een meer gelijke man/vrouw verdeling in vergelijking met HHV; 
momenteel is rond de 47% man en 53% vrouw (figuur 3). In de afgelopen jaren lijkt de taak 
van dagelijkse boodschappen steeds meer verdeeld te worden onder alle huishoudleden. 
 
 

 
 
 
 


