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Nederlandse Mediaonderzoek neemt samenwerken serieus:
SKO, STIR, RAB en NOM tekenen contract Media Standaard
Survey met TNS/NIPO

De organisaties voor het Nederlandse Radio-, Print-, Internet- en
Televisieonderzoek, RAB, NOM, STIR en SKO hebben maandag 23
augustus de onderlinge overeenkomst getekend waarin zij afspreken
voortaan gezamenlijk op te trekken in de Media Standaard Survey
(MSS).
Tevens is die dag het contract getekend tussen de MSS partijen en TNSNIPO. Na beoordeling van voorstellen in hun gezamenlijke tender, besloten
de opdrachtgevers de opdracht voor het uitvoeren van de Media
Standaard Survey (MSS) te gunnen aan TNS-NIPO. Het MSS
onderzoek start in 2011 en zal vanaf dan de bron zijn voor
censusinformatie over mediabezit en gedrag in Nederland.
De samenwerking tussen de vier mediabereikonderzoeken is
(internationaal) uniek. De Nederlandse organisaties laten zien dat zij
samenwerking serieus nemen. De MSS is het vierde Nederlandse
voorbeeld van een samenwerkingsproject. Eerder werkten SKO en RAB
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samen in het testen van draagbare meters, werken STIR en NOM samen in
de fusie van bereiksdata en werken SKO en STIR samen in het onderzoek
naar online televisiekijken (WEB-TV). Ook gebruiken alle
Mediabereikonderzoeken in Nederland dezelfde Lifestyle-indeling,
ontwikkeld door NPO.
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. Doel van dit nieuwe MSS is het verkrijgen van cijfers over
variabelen die door alle bereiksonderzoeken gebruikt kunnen worden als
weeg- en/of wervingsnorm. Tevens worden de belangrijkste trends in het
Nederlandse Medialandschap vanaf 2011 gezamenlijk onderzocht.
Bij SKO zal de MSS ook gebruikt worden voor de werving van adressen
voor het televisiepanel. Nu gebeurt dat nog uit een eigen Establishment
Survey.

Einde persbericht:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bas de Vos, Directeur SKO 06-55788452
Irena Petric, Directeur NOM 06-20603201
Frans Kok, Directeur JIC STIR 06-39473950
George Bohlander, Directeur RAB 06-24109497
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