Zes bureaus gecertificeerd

			
Kwaliteitsnorm Digital
Analytics van start
In mei 2013 werd de
voorlopige tekst van
de nieuwe MOA
Kwaliteitsnorm
Digital Analytics
vastgesteld. Daarna
hield de Stichting
Toetsingsbureau
KCC bij zes bureaus
proefaudits op basis
van de Kwaliteitsnorm. De zes bureaus zijn nu gecertificeerd en de deur
staat nu ook open
voor andere bureaus die zich willen
certificeren.
tekst ed van eunen, directeur van
de stichting toetsingsbureau kcc

Marktonderzoekers en ditaal analytici spreken steeds meer dezelfde taal
Wat is Digital Analytics?

concrete vragen stelt aan door

tweetal in digital analytics

onderzoek dat binnen het

respondenten.

aangetrokken: Robert van

Digital analytics omvat alle
zogenaamde ‘passieve domein’

hem of haar zelf geselecteerde

op internet wordt gehouden.

Waarom een kwaliteitsnorm

volgen van websitebezoekers

Op een ESOMAR-richtlijn voor

Het varieert van het tellen en
tot het registreren en

analyseren van (spontane)

uitingen op social media. Het

gaat dus niet om internet-onderzoek waarbij de onderzoeker

Digital Analytics?

social media research na,

de Profgroep Digital Analytics
actief. Leden van deze Profgroep
zijn o.a. afkomstig van
marktonderzoekbureaus die ook
de meer traditionele vormen van
onderzoek uitvoeren. Andere leden
van de Profgroep zijn veelal wat
jongere bureaus die zich
uitsluitend met digital analytics
bezighouden en die tot voor kort
ook geen lid waren van de MOA.
Meer informatie is te verkrijgen bij
Miriam Hamawandi, 020-5810718,
miriamhamawandi@moaweb.nl.

Graaf. Waar nodig werken zij ook
samen met de andere auditors
van de KCC.

Hoe kunnen bureaus zich laten

er wel behoefte aan was. De

Bureaus zullen eerst moeten

nog geen kwaliteitsnorm, terwijl
norm is vervolgens in 2012/2013
door de KCC in nauw overleg
Analytics en de Research

Keurmerkgroep ontwikkeld en is
tot nu toe uniek in de wereld. Er

vindt momenteel internationaal
overleg plaats om te komen tot

een ISO-kwaliteitsnorm, waarbij
de MOA Kwaliteitsnorm

mogelijk als basis gaat dienen.
Heeft de KCC voldoende

expertise om deze norm te
toetsen?

Voor de audits die nodig zijn om
bureaus voor de MOA
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Kwaliteitsnorm Digital Analytics
te certificeren, heeft de KCC een
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Ossenbruggen en Marcel de

bestond er voor digital analytics

met de Profgroep Digital
Sinds een jaar is binnen de MOA

gespecialiseerde auditors

certificeren?

nagaan of hun werkzaamheden
inderdaad vallen onder de

noemer ‘digital analytics’ en zij
moeten beoordelen of hun

werkwijze aansluit bij de eisen
in de Kwaliteitsnorm.

Belangrijk is dat de bureaus

werken volgens een vastgelegd
kwaliteitssysteem. De KCC zal
dit systeem eerst beoordelen
voordat een afspraak kan

worden gemaakt voor een audit
bij het bureau. Tijdens de audit
zal ook een aantal projectfiles
worden geanalyseerd door de

auditors. Na afloop van de audit
stelt de KCC een verslag op en

«

wordt, indien de afloop positief
is, een certificaat uitgereikt.

digital analytics

   
			
De zes bureaus
Blauw Research

Ionmoon

TNS Nipo

Research voor onderzoek gebruik

maar we willen ons

het al jaren en voor een belangrijk

‘Al in 2009 maakte Blauw
van het authentieke

‘Ionmoon is een klein bureau,
onderscheiden door kwaliteit.

‘Digital analytics, TNS Nipo doet
deel past het binnen de

De zes bureaus die
enthousiasme dat gedeeld wordt
Daarom vinden we zowel de
natuurlijke ontwikkeling van ons
nu – als eersten –
in openbare sociale media.
Digital Analytics certificering als
productportfolio. Onze branche is
Sindsdien
hebben
wij
vele
de
MOA-kwaliteitsnorm
zeer
altijd op zoek naar slimmere,
over een certificering
merken, campagnes en thema’s
belangrijk. Klanten moeten er op
betere en efficiëntere manieren
voor de MOA Kwaligevolgd en evenementevaluaties
kunnen vertrouwen dat ze met
om insights voor onze klanten te
teitsnorm Digital
mogen uitvoeren voor klanten als een kwalitatief goed bureau in
creëren. Digital analytics draagt
ABN
AMRO,
Heineken,
EO,
ANWB
zee
gaan.
hier vaak in combinatie met
Analytics beschikken,
en Philips. Door onze
Digitale analyse is een vrij nieuw
active measurement sterk aan bij.
zijn Blauw Research
partnerships met Tracebuzz en
vakgebied. Ook voor de branche
Het is belangrijk dat de MOA deze
(Rotterdam),
Coosto en ruime ervaring met
zelf vinden we het daarom
uitbreiding van de markt
belangrijk dat er standaarden en
meeneemt in het nieuwe
CMNTY (Eindhoven), andere tools weten wij voor elk
vraagstuk de juiste middelen in
kwaliteitsnormen zijn en verder
kwaliteitscertificaat. Over een
Ionmoon (Hengelo),
te zetten en de beste inzichten
doorontwikkeld worden.’
paar jaar vinden we het vast
Motivaction (Amster- uit sociale media te halen. De
vreemd dat hier een specifiek
Motivaction
kwaliteitsnorm
Digital
Analytics
certificaat voor in het leven is
dam), TNS Nipo
‘Het inzetten van vragenlijsten is
is voor ons, naast onze
geroepen (digital is the new
(Amsterdam) en
al lang niet meer de enige manier normal), maar op dit moment zijn
ISO-normeringen, verdere
Wakoopa (Amsterom oplossingen te vinden voor
bevestiging dat Blauw innovatie
we er vooral trots op dat wij tot
klantvraagstukken.
Het
internet
en
kwaliteit
weet
te
verenigen.’
de kopgroep behoren.’
dam). Aan hen werd
is een rijke bron van (openbare)
de vraag voorgelegd CMNTY
Wakoopa
informatie: zoek- en klikgedrag
waarom zij een
‘Als toeleverancier van
‘Wakoopa is sinds het begin
van consumenten én hun
community
software
aan
betrokken geweest bij het
socialemediagebruik
kunnen
certificaat wilden
marktonderzoekbureaus,
opstellen van de kwaliteitsnorm
waardevolle inzichten opleveren.
behalen en wat dat
panelbureaus en onderzoeksafvoor digital analytics. Omdat de
Maar ook data uit neurosciencevoor hen betekent.
delngen, is het van ons van groot
diverse aanbieders vaak van
onderzoeken en analyse van
belang dat wij kunnen aantonen

salesdata zijn belangrijke

buiten de sector komen, is het

persoonsgegevens en kritieke

certificering van Motivaction als

marktonderzoek geldende

dat we voorzichtig omgaan met
data. Met het behalen van het
Digital Analytics-certificaat is

hiermee een eerste stap gezet en
wij pakken direct door met ISO

20252 en ISO 26362. We zijn trots
op het rapport dat KCC over ons
heeft geschreven. Het laat zien
dat we een sterke partner zijn
voor onze huidige en

toekomstige klanten.’

informatiebronnen. De

een van de eerste bureaus in
Nederland geeft het belang

hiervan voor ons bureau aan en

onderstreept de expertise die wij
op dit gebied hebben.’

van belang om de voor het

normen duidelijk te hebben.

‘Bij de loodgieter lekt het altijd
het hardst. ‘ Dat geldt niet bij

Wakoopa. Wij zijn trots dat we
in oktober 2013 officieel

gecertificeerd zijn. Dat zien we
als een bevestiging van onze
focus op een goed werkend

product. En dat zegt wat over

de betrouwbaarheid van onze
cijfers. Onze internationale

klanten vinden dit een relevante
norm en onze certificering
doet er ook in het buitenland

toe.’
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