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RTV Oost is de regionale omroep van Overijssel. RTV Oost is een publieke omroep en daarom verplicht om

50% van zijn zendtijd te besteden aan informatie en cultuur.

De provincie heeft eind 2011 door TNS NIPO een waarderingsonderzoek naar RTV Oost laten uitvoeren door middel van

een burgerpanel via internet. Ook in 2010 en 2009 is een dergelijk waarderingsonderzoek uitgevoerd. Respondenten zijn

inwoners van de provincie Overijssel van 16 jaar en ouder.

Waardering stabiel

De kijkers, luisteraars en websitebezoekers van RTV Oost geven RTV Oost gemiddeld een 6,9 voor de programmering van

RTV Oost. In de voorgaande jaren scoorde RTV Oost gemiddeld ook een 6,9. Lager opgeleiden zijn duidelijk positiever dan

hoger opgeleiden (7,1 versus 6,7). Er blijkt ook een sterke samenhang te bestaan tussen gebruik van RTV Oost (website,

tv of radio) en oordeel. Vooral frequente bezoekers van de website zijn gemiddeld zeer tevreden (7,5). Voor 40% van de

kijkers van RTV Oost voldoet de programmering van RTV Oost aan de verwachtingen. In de voorgaande jaren gold dat

voor soortgelijke percentages (43% en 42%).

Televisie - RTV Oost

Qua kijkgedrag maakt dit onderzoek duidelijk dat ruim vier op de tien mensen (42%) in Overijssel minimaal één keer per

week naar de televisieprogramma's van RTV Oost kijkt. Dit is vergelijkbaar met 2010 (43%), maar lager dan in 2009

(toen 46% minimaal één keer per week naar RTV Oost keek). Een op de tien burgers uit Overijssel geeft aan dagelijks

naar programma's van RTV Oost te kijken (10%). Ruim een kwart (27%) van de burgers in de provincie kijkt nooit naar

RTV Oost. De voorgaande jaren was dit ongeveer hetzelfde.

Er zijn de nodige verschillen in kijkgedrag tussen groepen binnen Overijssel. Twentenaren waarderen RTV Oost iets beter

(6,8) dan inwoners van West-Overijssel (6,6). Ook dit jaar blijkt dat inwoners van West-Overijssel soms van mening zijn

dat hun regio in vergelijking met Twente wat aandacht betreft wordt achtergesteld. Dit vertaalt zich in de kijkfrequentie.

Net als vorig jaar zien we op dit punt verschillen tussen de inwoners uit de verschillende regio's. De helft van de

Twentenaren (47%) kijkt minimaal één keer per week, tegenover slechts 34% van de bewoners uit West-Overijssel. Dit

verschil is opvallend groot, net als het aandeel bewoners uit West-Overijssel dat ‘nooit' naar RTV Oost kijkt (33%,

tegenover 22% van de Twentenaren). Tevens zien we dat hoogopgeleiden minder vaak naar RTV Oost kijken dan

laagopgeleiden en 55-plussers juist vaker dan 16 t/m 34 jarigen. In vergelijking met 2009 wordt er tegenwoordig minder

vaak ‘altijd' naar RTV Oost gezapt (van 15% naar 14% in 2010 naar 10% in 2011). Verreweg de belangrijkste reden die

wordt genoemd om niet of nauwelijks naar RTV Oost te kijken, is - net als vorig jaar - ‘geen interesse in de huidige

programmering' (door 49% genoemd). Op flinke afstand volgen de redenen ‘programma's van een andere zender zijn

interessanter' (19%) en ‘ik kijk weinig tot geen TV' (18%). Net als vorig jaar is ‘Nieuws' (59%) het programma dat men

het vaakst spontaan noemt als programma waar men onder meer naar kijkt. Er is echter sprake van een aanzienlijke

daling sinds 2010 (69%). Daar staat tegenover dat programma's als Overijssel Vandaag, INZGT en Met Hulzebosch de

Hort op nieuw genoemd worden.

Radio - Radio Oost

Een kwart van de inwoners van Overijssel (25%) luistert minimaal één keer in de week naar Radio Oost. Vorig jaar was

dat 25%, in 2009 gold dat voor 27%. Iets meer dan één op de tien Overijsselaren (11%) luistert dagelijks naar een

programma op Radio Oost, vergelijkbaar met voorgaande jaren (2010: 11%, 2009: 13%). Het aandeel niet-luisteraars

blijft stabiel: ruim de helft (58%) zet nooit Radio Oost aan. De belangrijkste redenen om (bijna) niet naar Radio Oost te

luisteren zijn niet anders dan vorig jaar: ‘programma's op andere zenders worden interessanter gevonden', ‘geen

interesse in de huidige programma's' of omdat mensen ‘weinig tot geen radio luisteren'. Net als vorig jaar zien we dat

vooral ouderen, lager opgeleiden, mannen, Twentenaren en mensen woonachtig in landelijke gebieden aangeven naar

Radio Oost te luisteren - een bevinding die in nagenoeg gelijke mate voor het kijkgedrag van TV Oost geldt.

‘RadioNieuwsCentrale/ Nieuws' wordt wederom verreweg het meest beluisterd indien gevraagd wordt naar spontane

bekendheid, gevolgd door ‘Muziek', Zaterdagsport/zondagsport' en ‘Goeiemorgen Overijssel'.
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Website - RTV Oost iets bekender

De bekendheid van de Overijsselaren met de website van RTV Oost is licht gestegen sinds 2009 en 2010 (van 42% naar

45%). Deze toename is echter niet significant. Ook de bezoekfrequentie is gestegen sinds 2009: 36% van de mensen die

bekend zijn met de website bezoekt de website minimaal een maal per week. Dit was in 2010 nog 27%. Opnieuw is

verreweg het best bezochte onderdeel van de website ‘Nieuws' (door 82% bezocht), gevolgd door ‘Sport' (25%), Weer &

Verkeer' (23%) en ‘Uitzending gemist' (23%). De verschillende onderdelen van de website worden onveranderd goed

beoordeeld, van een 7,0 (De Omroep) tot een 8,0 (Radio).

TV, radio of website - totaal bereik

Nemen we alle onderdelen van RTV Oost (TV, radio en website) samen, dan blijkt dat 21% van de respondenten dagelijks

van in ieder geval één van deze kanalen gebruik maakt. Vorig jaar ging dat om 22%. Daar staat tegenover dat minder

dan twee derde (64%) nooit van in ieder geval één van deze kanalen gebruik maakt. Met andere woorden: ruim een derde

(36%) van de respondenten maakt van àlle kanalen wel eens gebruik. Vorig jaar ging dat om slechts 32% van de

ondervraagden.

Tot slot

Op basis van dit onderzoek valt vrij gemakkelijk een profiel te maken van de gemiddelde RTV Oost kijker en luisteraar:

deze is doorgaans ouder, wat lager opgeleid, vaker woonachtig in Twente en van het mannelijke geslacht. Jongeren

missen vaker dan gemiddeld de (inhoudelijke) interesse voor het huidige programma-aanbod, net als hoger opgeleiden.

Maar het meest opvallend blijven de verschillen tussen Twente en West- Overijssel. Zo is het verschil in kijkfrequentie

tussen beide gebieden verder gegroeid.
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