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Unieke samenwerking tussen de mediabereiksonderzoeken
van TV, Print, Internet en Radio: Media Standaard Survey

De organisaties voor het Nederlandse Radio-, Print-, Internet- en
Televisieonderzoek, RAB, NOM, STIR en SKO gaan samen een tender
uitschrijven voor een gezamenlijk Establishment Survey. Dit onderzoek,
dat de Media Standaard Survey (MSS) gaat heten, is het eerste
gezamenlijke project van de vier organisaties die verantwoordelijk zijn
voor mediabereiksonderzoeken in Nederland
Sinds 2007 leeft bij deze organisaties (SKO, NOM, RAB en STIR) het idee
om te streven naar standaardisatie van variabelen in hun weeg- en
wervingbasis. In 2008 zijn de vier bovengenoemde partijen begonnen met
een structureel overleg om een gezamenlijke Establishment Survey op te
zetten. Doel van dit nieuwe MSS is het verkrijgen van cijfers over
variabelen die door alle bereiksonderzoeken gebruikt kunnen worden als
weeg- en/of wervingsnorm.
Establishment Surveys zijn nu aanwezig bij SKO en STIR. Zowel bij SKO
als bij STIR wordt de Establishment Survey gebruikt om
populatiegegevens te verkrijgen en de (trendmatige) ontwikkelingen op
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het gebied van mediabezit en -gebruik te kunnen monitoren. Bij SKO
wordt de Establishment Survey ook gebruikt om de werving van adressen
voor het televisiepanel te verkrijgen.
MSS is een uniek project omdat het oplossingen biedt voor de vraag over
crossmediale vergelijkingen. Het standaardiseren van de vraagstellingen
en antwoordcategorieën maakt de vergelijkbaarheid tussen de vier
onderzoeken namelijk veel groter, zodat de markt (adverteerders,
mediabureaus en media-exploitanten) in verschillende onderzoeken
dezelfde doelgroepen kan definiëren en het mediagedrag van die
doelgroepen met elkaar kan vergelijken.
Het gezamenlijke request for proposal zal medio april beschikbaar zijn.

Einde persbericht:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
Bas de Vos, Directeur SKO 06-55788452
Irena Petric, Directeur NOM 06-20603201
Peter Wiegman, Projectmanager STIR 06-51240353
George Bohlander, Directeur RAB 06-24109497

SKO, Stichting KijkOnderzoek
Groen van Prinstererlaan 91 , 1181 TR Amstelveen
T 00 31 20 641 43 33, F 00 31 20 642 83 49
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