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Besturen HOI en NOM eens over fusie
In de afgelopen maanden is er veel over gesproken, maar nu staat het vast:
HOI en NOM gaan per 1 januari 2015 fuseren. De besturen van beide
organisaties zijn hierover tot overeenstemming gekomen. Onder de vertrouwde
naam NOM gaat de nieuwe organisatie zowel bereik als oplage van dagbladen
en tijdschriften rapporteren. De naam HOI zal voortleven als keurmerk voor
gecertificeerde oplage.
Met ingang van 1 januari 2015 zullen de activiteiten rond het verzamelen, controleren en
rapporteren van oplagecijfers worden ondergebracht bij de Stichting Nationaal Onderzoek
Multimedia (NOM). Het samenbrengen van activiteiten rond oplage en bereik van
dagbladen en tijdschriften moet leiden tot meer synergie voor mediamerken en een
efficiëntere inrichting van de organisatie. Het bestuur van NOM wordt aangepast aan de
nieuwe situatie.
Vanaf 1 januari zal een verdere vereenvoudiging van de registratie van print oplagecijfers
worden doorgevoerd. Ook de publicatievorm zal per 2015 worden aangepast: de
kwartaalrapporten komen te vervallen. Het kwartaalcijfer wordt vervangen door een
Moving Annual Total (MAT). Dit MAT is een voortschrijdend gemiddelde van het
oplagecijfer over het laatste jaar en wordt minimaal vier keer per jaar geactualiseerd. Eens
per jaar worden de cijfers na accountantscontrole gecertificeerd.
NOM werkt op dit moment aan een nieuwe opzet voor het verzamelen en rapporteren van
digitale oplage van dagbladen en tijdschriften.
De publicatie van de oplages over het derde en vierde kwartaal 2014 en jaarrapportage
van de gecertificeerde cijfers over 2014 zullen nog op de huidige manier geschieden.
Vanaf 2015 zal de oplageregistratie volgens de nieuwe standaard door NOM worden
verzorgd.
Amsterdam, 17 november 2014

HOI (Instituut voor Media Auditing) en NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia) zijn
onafhankelijke organisaties die cijfers publiceren over oplagen respectievelijk bereik van
Nederlandse dagbladen en tijdschriften. Partners achter beide organisaties zijn NDP
Nieuwsmedia, GPT (Groep Publiekstijdschriften), MVW (Media voor Vak- en Wetenschap),
BVA (Bond van Adverteerders) en PMA (Platform Media Adviesbureaus).
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Frans Maréchal, voorzitter NOM,
telefoon 06-37303126.

