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Verschijnen Pakket van Eisen - Media TijdBestedingsOnderzoek (MTBO)

In het najaar van 2012 wordt de opdracht verstrekt voor een nieuw landelijk
Media TijdBestedingsOnderzoek (MTBO). Vandaag – 18 juni – verschijnt het
pakket van eisen voor dit onderzoek.
Het Media TijdBestedingsOnderzoek is een unieke samenwerking tussen vijf
partijen, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de vier landelijke
mediabereiksonderzoeken, namelijk NOM, NLO, SKO en STIR. Daarnaast
werken vier JIC partners mee aan het project: SPOT, NPO, BVA en PMA.

In het Media TBO wordt het mediagebruik vanaf 2013 zo specifiek mogelijk in kaart
gebracht. Door alle media in één onderzoek te meten, wordt inzicht verkregen in het
multimediaal gedrag van het Nederlandse publiek. Het onderzoek moet tweejaarlijks
uitgevoerd gaan worden.
Het multimediale aspect van het onderzoek wordt versterkt, door hiermee ook een data
hub te creëren tussen de afzonderlijke mediabereiksonderzoeken. Een data hub is een
knooppunt waar data uit de verschillende bereiksonderzoeken samenkomen. Deze
kunnen vervolgens gebruikt worden om cross-mediale analyses te maken.
In het Pakket van Eisen treft u de achtergronden, doelstellingen en een beschrijving van
het MTBO. Het document omschrijft de eisen en wensen ten aanzien van vier contract
onderdelen:
1.

Steekproeftrekking

2.

Veldwerk en dataverwerking

3.

Datakoppeling en hub functie

4.

Rapportage software

Bureaus kunnen offreren voor één of meerdere contracten. Offertes kunnen tot uiterlijk
22 augustus worden ingediend. Offertes voor contract 1 kunnen alleen uitgebracht
worden door bureaus die ook een offerte uitbrengen voor contract 2. Deeloffertes
moeten los van elkaar beoordeeld kunnen worden.
Contract 1 en 2 staan bovendien alleen open voor marktonderzoeksbureaus die lid zijn
van de MOA Research Keurmerk Groep en ISO20252 gecertificeerd zijn.
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