FACTsheet
Wat vinden de Helmonders van hun lokale omroep?
Informatie van IVA-Analyse en Intelligence
Omroep Helmond bekend bij meerderheid van Helmonders

De lokale omroepen DMG (Deurne),

Vijfentachtig procent van de inwoners zegt bekend te zijn met Omroep Helmond. Hiervan kijkt, luistert of

Siris (Asten en Someren) en Omroep

leest 45% wel eens naar tv- of radioprogramma’s, het web kanaal of berichten van Omroep Helmond.

Helmond (Helmond) hebben op

Dit betekent dat 38% van de Helmonders wel eens iets kijkt, luistert of leest.

7 juli 2017 een
samenwerkingsovereenkomst

Kent u de lokale Omroep Helmond?

Kijkt of luistert u wel eens naar of leest u wel eens
iets op Omroep Helmond?

gesloten. De samenwerking heeft tot
doel het verbeteren van de kwaliteit
van het media-aanbod van de lokale
omroepen. Daarbij is het van belang
om te weten hoe inwoners van de

Nee
15%

gemeenten Deurne, Asten, Someren
en Helmond het aanbod van de
omroepen op dit moment ervaren.
Nee
55%

Ja
45%

Het Stadspanel is uitgenodigd om
deel te nemen aan de enquête.
In totaal hebben 637 personen
(41%) van de 1.551 panelleden de

Ja
85%

enquête ingevuld. De resultaten zijn
gewogen, zodat de respondenten
een afspiegeling vormen van de
inwoners van Helmond van 18 jaar

Wat kijkt, luistert of leest u op Omroep Helmond?

en ouder.

100%

Tv-programma’s het meest
bekeken van Omroep
Helmond

90%
80%

Als men kijkt, luistert en/

70%

of leest dan doet men dit het
meest naar de tv-programma’s

60%

op Omroep Helmond (85%). De

50%

radioprogramma’s worden door

40%

bijna een vijfde deel beluisterd.
De (nieuws)berichten en sociale

30%

media worden elk door ongeveer

20%

15% van de gebruikers bekeken.

10%

Via het web kanaal wordt Omroep
Helmond door 8 procent van de

0%
tv-programma’s

radioprogramma’s

het web kanaal

(nieuws)berichten

social media

gebruikers bezocht.
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Wat vinden de Helmonders van hun lokale omroep?
Hoe vaak kijkt, luistert of leest u Omroep Helmond?

r
Wanneer men kijkt, luistert of iets leest
op Omroep Helmond doet men dat het

Radioprogramma's

vaakst één tot meerdere keren per week.
De (nieuws)berichten worden door ruim

(Nieuws)berichten

75% van de lezers minimaal één keer per

Meerdere keren per week

week gelezen, de radioprogramma's door

1x per week

ruim 70% van de luisteraars beluisterd en

1x per maand

Tv-programma's

de tv-programma's door ruim 60% van de

Een of enkele keren per jaar

kijkers bekeken. Het web kanaal wordt
door

bijna

50%

van

de

Minder dan 1x per jaar

Web kanaal

bezoekers

minimaal één keer per week bezocht.
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Waardering Omroep Helmond
Omroep Helmond wordt in zijn geheel gewaardeerd met een 6,9. De radioprogramma´s en (nieuws)berichten van Omroep Helmond worden door de
gebruikers het hoogst gewaardeerd met een gemiddelde van 7,2. Daarna volgen de tv-programma’s met een gemiddelde van 7,0. Het web kanaal van
Omroep Helmond wordt met een 6,4 gewaardeerd.
De (nieuws)berichten scoren relatief het minst aantal onvoldoendes (5%), terwijl dit percentage voor de overige onderdelen van Omroep Helmond
tussen de 15 en 18% ligt. De radioprogramma’s en (nieuws)berichten scoren relatief het vaakst een rapportcijfer van 8 of hoger.
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Meest genoemde redenen om niet naar Omroep Helmond te
kijken of te luisteren:

Meest genoemde opmerkingen en tips over Omroep
Helmond:

• Men leest het lokale nieuws in kranten of huis-aan-huis bladen

• Presentatie kan beter

• De programma’s en berichtgeving spreken niet aan

• Aanpassen van programmering

• Men kijkt of luistert naar andere omroepen/zenders

• Beeld- en geluidkwaliteit kan beter

• Men weet niet waar Omroep Helmond zit of kan deze niet aan

• Meer reclame maken voor Omroep Helmond

• Men is niet bekend met Omroep Helmond

• Ga zo door!

• Men kijkt/luistert (bijna) nooit tv of radio
• Men heeft geen tijd om te kijken/luisteren of denkt er niet aan
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CONCLUSIE
Omroep Helmond is bekend bij de meerderheid van de Helmonders. Achtendertig procent kijkt of luistert wel eens naar Omroep Helmond.
De tv-programma’s worden het meest bekeken op Omroep Helmond. Het merendeel van de kijkers en luisteraars kijkt of luistert één tot meerdere
tv-programma's
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keren per week naar de omroep. Omroep Helmond wordt gewaardeerd met een gemiddelde van 6,9.

