
 09 december 2020, 09:30 (CET)

Momet Abas toegetreden tot de Raad van
Toezicht Beeld en Geluid

Momet Abas treedt op 8 december 2020 toe tot de Raad van Toezicht van het Nederlands

Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Tevens wordt hij voorzitter van de

Auditcommissie van Beeld en Geluid.

 

Momet Abas (1975) is Hoofd juridische zaken & Directeur bij Experian. Hiervoor werkte hij

voor verschillende organisaties als commercieel contract manager en in IT risico management.

Na zijn studie International Business Economics en Law behaalde hij zijn Master in IT audit &

advies aan de Erasmus Universiteit en zijn MBA aan de Amsterdam Business School (UvA).

Momet is tevens voorzitter van de Nederlandse vereniging van handelsinformatiebureaus

(NVH).

 

⏲

http://pers.beeldengeluid.nl/


OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Beeld en Geluid is het toonaangevende instituut voor media. Een inspirerende, creatieve en toegankelijke
ontmoetingsplek voor professionals en particulieren; online, in ons museum en soms op locatie. We zijn een van
de grootste archieven ter wereld en we bewaren diverse soorten media, zoals radio- en televisieprogramma’s,
video(games), geschreven pers, politieke prenten, gifjes, websites en objecten. Beeld en Geluid is één van de
autoriteiten die objectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen belicht
vanuit media-historisch perspectief. Zo laten we zien welke impact media hebben op ieders leven. Dat doen we
met een groot aantal partners, zoals creatieve mediamakers, knappe deskundigen, betrokken bedrijven en
relevante influencers. Op die manier dragen we samen bij aan een mediawijzere wereld.

 

De huidige Raad van Toezicht van Beeld en Geluid telt acht leden. De minister van OCW

benoemt de voorzitter, de overige leden benoemt de Raad zelf. De Raad bestaat uit voorzitter

Onno Hoes, Karin de Groot, Julia Noordegraaf, Hedwig Saam, Najima Khan, Bert Huisjes en

Arendo Joustra.

‘Momet’s relevante expertise op het terrein van IT infrastructuur, audit,
financiën en IT risico en recht is een welkome toevoeging aan de kennis en
kunde van de Raad, gezien de grote rol die deze speelt in de bedrijfsvoering
van Beeld en Geluid. We zijn verheugd hem te mogen verwelkomen in ons
team.'
— Onno Hoes, voorzitter Raad van Toezicht Beeld en Geluid
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