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Samenvatting  
 
Bekendheid en luistergedrag 
Een grote meerderheid van de inwoners kent de lokale radiozender Radio 350 (82%). Van deze 
mensen heeft 41 procent het afgelopen jaar naar Radio 350 geluisterd. Dit zijn voornamelijk mensen 
in de leeftijdsgroep vanaf 60 jaar (53%). Mensen die Radio 350 kennen maar er niet naar luisteren, 
doen dit vooral niet omdat ze niet naar lokale radio luisteren. 
 
Luisterfrequentie en programmakeuze 
De helft van de inwoners die naar Radio 350 luistert, doet dit frequent (dagelijks;12% en een paar 
keer per week; 38%). De andere helft luistert een paar keer per maand (26%) en minder dan één keer 
per maand (24%), 
 
De categorieën muziek en nieuws worden door meer dan de helft van de luisteraars (zeer)vaak 
beluisterd (54% en 57%). De top 3 van frequente luisteraars is nieuws (82%), muziek (76%) en sport 
(58%). Alle categorieën worden met een rapportcijfer rond de 7,5 beoordeeld. Inwoners die frequent 
luisteren geven een hoger rapportcijfer voor de categorieën nieuws, muziek en sport. 
 
Uitzendkanalen 
Iets meer dan de helft van de mensen (59%) die het afgelopen jaar naar Radio 350 heeft geluisterd, 
mist uitzendingen via de ether. Ze missen dit vooral omdat ze sindsdien minder naar de zender 
luisteren.  
 
Interesse bovenlokale radio  
Mocht Radio 350 met andere lokale zenders fuseren, dan zou meer dan de helft van de inwoners 
(53%) hier niet naar luisteren. Voor een kwart (23%) hangt het af van de programmering.  
 
Bereid betalen voor lokale radio 
Op dit moment krijgt Radio 350 een bijdrage van €1,50 per huishouden. De bereidheid om een extra 
bijdrage te betalen is onder inwoners beperkt. 31% wil zelf niks bijdragen en 37% wil niks bijdragen 
en geeft aan dat Radio 350 extra geld bij het bedrijfsleven moet ophalen. Ruim een kwart wil tussen 
de €0,50 en €2,00 per jaar extra betalen. Luisteraars willen significant vaker dan niet luisteraars 
tussen de €0,50 en €2,00 jaarlijks bijdragen (56% versus 13%). 
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1. Resultaten peiling 
 

Inleiding 

De lokale radio in de gemeente Rijssen-Holten, Radio 350, zit financieel in zwaar weer. Zonder 
financiële hulp kan Radio 350 geen uitzendingen meer maken. Mét financiële hulp zou Radio 350 
kunnen blijven bestaan. Misschien als zelfstandige zender, maar een fusie met andere lokale zenders 
behoort ook tot de mogelijkheden. 
 
Radio 350 heeft aan de gemeente gevraagd om extra geld beschikbaar te stellen om het 
voortbestaan te garanderen. Voordat de gemeente een beslissing neemt over de toekomst van Radio 
350, willen ze weten of inwoners behoefte hebben aan lokale radio. Ook is de gemeente benieuwd of 
inwoners zouden luisteren naar een gefuseerde zender. Aan Kennispunt Twente is gevraagd onder 
andere deze behoeftes te peilen onder het Rijssen-HoltenPanel. 
 

Peiling en respons 

Begin december 2018 is de vragenlijst uitgezet onder 892 leden van het Rijssen-HoltenPanel. De 
peiling is door 598 panelleden ingevuld, dit is een respons van 67 procent. Gedurende het onderzoek 
hebben zich 34 mensen als nieuw panellid aangemeld. Deze nieuwe aanmeldingen hebben geen 
invloed gehad op de resultaten van het onderzoek. De resultaten zijn representatief voor alle 
inwoners van Rijssen-Holten vanaf 18 jaar. 
 
 
 
 
 

598 Inwoners uit de gemeente Rijssen-
Holten hebben meegepraat 

 
 
 
 
 
 
 

Korte toelichting significantie 

In deze rapportage is gebruik gemaakt van significantietoetsen. Significantie is een belangrijke term 
in onderzoek. Het geeft aan of een verschil tussen uitkomsten echt is of ontstaan door toeval.  Indien 
de marges van de antwoorden elkaar overlappen is er sprake van een niet-significant verschil. 
Overlappen deze marges elkaar niet, dan is er sprake van een significant verschil. Wanneer er tussen 
groepen significante verschillen bestaan dan wordt dat in de tekst aangegeven met het woord 
‘significant’. 
 

Leeswijzer 

In het eerste deel van deze rapportage wordt gekeken hoeveel mensen Radio 350 kennen en hier 
naar luisteren. Vervolgens wordt ingegaan op of luisteraars uitzending via de ether missen, hoe vaak 
ze luisteren en naar welke programma’s. Tenslotte wordt de interesse in bovenlokale radio gepeild 
en wordt de vraag beantwoord in hoeverre mensen bereid zijn te betalen voor de lokale radio.   
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2. Bekendheid en luistergedrag 
 

Radio 350 bekend, minderheid luistert 

De lokale Radio 350 is bij een grote meerderheid van de inwoners van Rijssen-Holten bekend, 
namelijk bij 82 procent (490 mensen). Onder de mensen, die Radio 350 kennen, heeft 41 procent het 
afgelopen jaar geluisterd. De overige 59 procent luistert niet. In figuur 1 is te zien dat de 
leeftijdsgroep tot en met 44 jaar (34%) significant minder vaak luistert dan de leeftijdsgroep vanaf 60 
jaar (53%). Trekken we de resultaten door naar de gehele bevolking van Rijssen-Holten, dan heeft 
één derde van de volwassen inwoners het afgelopen jaar wel eens geluisterd. 
 
De inwoners die Radio 350 kennen, maar niet naar deze zender luisteren, geven als belangrijkste 
reden aan dat ze niet naar lokale radio luisteren. Vervolgens geven inwoners aan dat de 
programmering hun niet aanspreekt. 
 
Figuur 1        Leeftijd van de luisteraars van Radio 350 (n=202) 

 
Figuur 2 Reden waarom inwoners, die Radio 350 kennen, 

niet naar deze zender luisteren (n=286) 
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3. Luisterfrequentie en programmakeuze 
 

De helft luistert frequent naar Radio 350 

Frequent luisteren is hier gedefinieerd als een paar keer per week en dagelijks. Onder minder frequent 
wordt een paar keer per maand en minder dan één keer per maand verstaan. 
 
Onder de inwoners die naar Radio 350 luisteren is de helft een frequente luisteraar. Dagelijks luistert 
12 procent en 38 procent luistert een paar keer per week. De minder frequente luisteraars bestaan 
uit de andere helft die een paar keer per maand luisteren (26%) en minder dan één keer per maand 
luisteren (24%). Als dit doorgetrokken wordt naar de hele bevolking, luistert 10% frequent.  
 

Muziek en nieuws vaak beluisterd 

Aan luisteraars is gevraagd hoe vaak ze naar bepaalde programma-categorieën luisteren. Meer dan 
de helft van de luisteraars luistert (zeer) vaak naar de categorieën muziek en nieuws, respectievelijk 
54 en 57 procent. Naar sportuitzendingen luistert 35 procent. Raads- en commissievergaderingen en 
zendtijd van de kerken wordt door minder dan een kwart beluisterd, respectievelijk 23 en 21 
procent.  
 
Het beeld onder frequente luisteraars is vergelijkbaar met alle luisteraars van Radio 350, de 
percentages voor deze eerste groep zijn uiteraard wat hoger. Voor de frequente luisteraars is de top 
3 van (zeer) vaak beluisterde categorieën nieuws (82%), muziek (76%) en sport (58%). De minder 
frequente luisteraars laten dezelfde top 3 zien; nieuws (31%), muziek (31%) en sport (12%). 
In figuur 3 is de verdeling naar (zeer) vaak beluisterde categorieën weergegeven. In deze figuur zijn 
de percentages opgenomen voor alle luisteraars, voor de frequente en minder frequente luisteraars. 
 
De inwoners die naar één van deze categorieën luisteren, is gevraagd de categorie met een 
rapportcijfer te beoordelen. De categorieën worden allen gemiddeld met een rapportcijfer rond 7,5 
beoordeeld. Tussen de categorieën zijn er geen significante verschillen in de beoordeling. 
 
Inwoners die frequent naar Radio 350 luisteren geven een hoger rapportcijfer voor de categorieën 
muziek (8,3 versus 7,0) , nieuws (8,3 versus 6,8) en sport (8,4 versus 6,7) dan de minder frequente 
luisteraars. De andere categorieën laten geen significant verschil tussen de twee groepen zien. 
 
Figuur 3      Beluisterde categorieën  

onder alle luisteraars (n=117),de frequente luisteraars (n=59)  
en minder frequente luisteraars (n=59)  
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4. Uitzendkanalen 
 

Ether wordt gemist 

Sinds midden februari 2018 zendt Radio 350 niet meer via de ether (transistorradio, autoradio) uit. 
Aan de inwoners die het afgelopen jaar naar Radio 350 hebben geluisterd, is de vraag gesteld of ze 
uitzendingen via de ether missen. Hierop antwoordt 59 procent bevestigend. De vaakst genoemde 
reden die bewoners aangeven waarom ze de ether missen is dat ze sindsdien minder naar de zender 
luisteren. Bijna een derde geeft aan dat ze niet meer kunnen luisteren en bijna een kwart geeft aan 
via de kabel of internet te moeten luisteren. 
 
Figuur 4 Missen uitzending via de ether  (n=202) 

 
 
 
Figuur 5 Reden waarom luisteraars van Radio 350 de ether 

missen (n=120) 
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Aan luisteraars die de ether niet missen (41%) is de vraag gesteld waarom ze het niet missen. De 
meest genoemde reden is dat ze sindsdien niet meer naar deze zender luisteren en dat geen 
probleem vinden. Eén op de vijf luisteraars gebruikte de ether als kanaal niet en 10 procent luistert 
nu via de kabel of internet. 
 
Figuur 6 Reden waarom luisteraars van Radio 350 de ether 

niet missen (n=82) 
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5. Interesse bovenlokale radio 
 

Meerderheid geen behoefte aan nieuw radiostation 

Tot de mogelijkheden behoort een fusie van Radio 350 met bijvoorbeeld de lokale zenders van 
Hellendoorn, Wierden en Hof van Twente. Aan de inwoners, met uitzondering van mensen die 
aangaven nooit radio te luisteren, is gevraagd of ze naar zo’n nieuw radiostation zouden luisteren. 
 
Meer dan de helft van de inwoners (53%) geeft aan niet naar deze nieuwe zender te luisteren. Een 
klein deel (6%) zal wel luisteren en 23 procent laat het afhangen van de programmering. Dan blijft er 
nog 18 procent over die het niet weet. Deze verdeling is in figuur 7 weergegeven. De 
leeftijdscategorie tot en met 44 jaar (61%) geeft significant vaker aan niet naar de nieuwe zender te 
gaan luisteren dan de oudere leeftijdsgroepen (tussen de 45 en 50%). 
 
 
Figuur 7 Luisteren inwoners naar een nieuw radiostation na 

een fusie met andere lokale radiostations? (n=563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8 Luisteren luisteraars naar een nieuw radiostation na 

een fusie met andere lokale radiostations? (n=454) 
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In figuur 8 is weergegeven of luisteraars naar een nieuw radiostation na een fusie met andere lokale 
radiostation zouden luisteren. Onder de luisteraars geeft 14 procent aan naar een nieuwe zender te 
luisteren en voor 50 procent is dit afhankelijk van de programmering, 22 procent zal niet naar de 
nieuwe zender luisteren. Deze percentages verschillen significant van de niet-luisteraars van Radio 
350. Van deze laatste groep, geeft 1 procent aan naar de nieuwe zender te zullen luisteren en voor 
10 procent hangt het af van de programmering. Van deze niet-luisteraars zal 70 procent in de 
toekomst ook niet luisteren. 
 
Aan de inwoners die naar het nieuwe radiostation willen luisteren, al dan niet afhankelijk van de 
programmering, is de vraag gesteld of ze vaker of minder vaak gaan luisteren. ‘Evenveel’ antwoordt 
46 procent en 13 procent antwoordt ‘vaker’. Tussen de leeftijdsgroepen is er geen significant verschil 
tussen de gegeven antwoorden. 
 
Figuur 9     Gaat u vaker, evenveel of minder vaak naar deze 

nieuwe zender luisteren? (n=163) 
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6. Bereid te betalen voor lokale radio 
 

Meerderheid niet bereid extra bij te dragen 

Op dit moment krijgt Radio 350 een bijdrage van €1,50 per huishouden. Dit bedrag wordt uit de 
gemeentebelasting betaald dus indirect door de inwoners van Rijssen-Holten. Aan de inwoners is 
gevraagd of ze bovenop de jaarlijkse bijdrage van €1,50 per huishouden een extra bijdrage bereid zijn 
te betalen. 
De bereidheid om een extra bijdrage te betalen voor Radio 350 is beperkt. 31% wil zelf niks bijdragen 
en 37% wil niks bijdragen en geeft aan dat Radio 350 extra geld bij het bedrijfsleven moet ophalen. 
Ruim een kwart wil tussen de €0,50 en €2,00 per jaar extra betalen. In figuur 10 is de verdeling 
weergegeven. Kijken we naar verschillen tussen de leeftijdsgroepen, dan geeft de groep tot en met 
44 jaar (46%) vaker aan dat Radio 350 extra geld bij het bedrijfsleven moet ophalen dan de oudere 
leeftijdsgroepen (tussen de 27 en 30%). 
 
Figuur 10 Hoeveel bent u bereid bovenop de €1,50 jaarlijks  

extra te betalen? 

 
 
Een nadere analyse waarbij de luisteraars en niet luisteraars worden vergeleken, blijkt dat luisteraars 
significant vaker dan niet luisteraars tussen de €0,50 en €2,00 jaarlijks willen bijdragen (56% versus 
13%). Niet-luisteraars geven significant vaker aan niets extra te willen bijdragen.  In figuur 11 is de 
verdeling weergegeven van de bedragen en het percentage inwoners dat bereid is dit extra bedrag te 
betalen. 
 
Figuur 11   Hoeveel willen luisteraars en niet-luisteraars extra 

betalen bovenop de €1,50 jaarlijks? 
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7. Opmerkingen 
 
 
Aan de inwoners van Rijssen-Holten is gevraagd of zij nog tips of opmerkingen hebben voor de 
gemeente ten aanzien van Radio 350. 
 
De meeste mensen geven aan dat ze vinden dat Radio 350 moet blijven. Daarentegen worden er ook 
opmerkingen gemaakt over de kwaliteit en meerwaarde van de zender; deze worden onvoldoende 
en/of onduidelijk gevonden. 
Tenslotte geeft een aantal aan dat er geen subsidie ofwel extra geld aan de radio gegeven moet 
worden. 
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