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Samenvatting mediaonderzoek 2016 

 

  De belangrijkste uitkomsten van het mediaonderzoek 2016: 

 

 98% van de inwoners informeert zich over wat er in de gemeente ’s-Hertogenbosch en/of 

hun eigen wijk gebeurt, voornamelijk via huis-aan-huisbladen, het Brabants Dagblad,  

sociale netwerken en de website van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De meeste 

belangstelling gaat uit naar berichten over evenementen, stads-, wijk- en/of 

dorpsontwikkelingen en lokale actualiteiten. 

 55% van de inwoners is het (helemaal) eens met de stelling ‘ik word voldoende 

geïnformeerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch’. 

 90% van de inwoners is (mogelijk) geïnteresseerd in een e-mail abonnement met 

overheidsinformatie op maat. 

 60% van de inwoners staat positief tegenover het steeds verder digitaliseren van de 

gemeentelijke dienstverlening en communicatie, 30% staat hier neutraal in en 10% is 

hierover negatief. 

 Bijna 55% van de inwoners is (mogelijk) van plan om naar de nieuwe lokale publieke 

omroep te kijken en/of te luisteren. 

 De belangstellenden zijn vooral (zeer) geïnteresseerd in nieuws- en 

actualiteitenprogramma’s en lokale evenementen. 

 60% van de belangstellenden vindt het (zeer) belangrijk dat de lokale publieke omroep ook 

gemeentelijke informatie verspreidt. 

 Berichtgeving vindt bij voorkeur plaats via meerdere kanalen, is actueel en ‘on demand’ 

beschikbaar. De wijze waarop men berichtgeving wil volgen, de tijdstippen en aard van 

programma’s verschilt naar leeftijd en opleiding. Hier dient in de programmering rekening 

mee gehouden te worden. 

 Belangstellenden vinden het belangrijk dat inwoners betrokken (kunnen) zijn bij de 

berichtgeving van de lokale publieke omroep. 

 

 

Begin 2016 hebben de afdeling communicatie en cultuur gezamenlijk onderzoek gedaan naar de 

behoefte van de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch ten aanzien van de 

informatievoorziening vanuit de gemeentelijke organisatie en vanuit de nieuw op te richten lokale 

publieke omroep. 

 

Inwoners zeer geïnteresseerd in wat er in de gemeente gebeurt 

Nagenoeg alle inwoners informeren zich over wat er in de gemeente ’s-Hertogenbosch en/of hun 

eigen wijk gebeurt. Huis-aan-huisbladen zijn hun voornaamste informatiebron, gevolgd door het 

Brabants Dagblad, hun sociale netwerk en de website van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Men is 

vooral geïnteresseerd in berichtgeving over evenementen, stads-, wijk- en/of dorpsontwikkelingen 

en lokale actualiteiten. Gebruikte informatiekanalen en onderwerpen waarin inwoners 

geïnteresseerd zijn, verschillen naar leeftijd en opleidingsniveau. 

 

Ruim helft van de inwoners vindt dat de gemeente hen voldoende informeert  

55% van de inwoners is het (helemaal) eens met de stelling ‘ik word voldoende geïnformeerd door 

de gemeente ’s-Hertogenbosch’. Daarbij zijn nauwelijks verschillen naar leeftijd en 

opleidingsniveau. Tijdig, proactief, volledig en concreet informeren zijn tips die inwoners de 

gemeente in dit kader meegeven. Ook geven zij aan dat informatie soms moeilijk vindbaar is en het 

taalgebruik te ambtelijk is. Het verdient ook aanbeveling om meer aandacht te besteden aan de 

bekendheid met de diverse communicatiemiddelen en –mogelijkheden vanuit de gemeente. Er is 

veel beschikbaar maar niet iedereen is daarmee bekend, zo bleek tijdens de groepsinterviews. 
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Veel belangstelling voor e-mail abonnement op maat 

De belangstelling voor algemene informatie vanuit de gemeente is beperkt, maar voor een e-mail 

abonnement met overheidsinformatie op maat is deze des te groter; 66% van de inwoners heeft 

daar zeker belangstelling voor en 24% heeft daar mogelijk interesse in. Belangrijk daarbij is dat er 

voldoende filter-opties zijn, dat iedereen de frequentie zelf kan bepalen, dat de e-mail overzichtelijk 

is door bijvoorbeeld de kern in één zin te vatten en de mogelijkheid te bieden om door te klikken 

naar meer c.q. uitgebreidere informatie. 

 

Inwoners blijven graag op de hoogte van wat er in hun wijk of buurt gebeurt 

Inwoners vinden het (zeer) belangrijk dat de gemeente hen op de hoogte houdt van wat er in hun 

wijk of buurt gebeurt. Dat geldt vooral voor aspecten als veiligheid en de bouw van woningen, 

bedrijven en instellingen en wegwerkzaamheden in hun wijk, maar ook voor informatie over het 

ophalen van grofvuil/huisvuil en chemisch afval. Geïnformeerd worden over het verlopen van een 

paspoort of rijbewijs en gemeentelijke belastingen wordt ook door een ruime meerderheid (zeer) 

belangrijk gevonden. 

 

Meerderheid inwoners ondersteunt verdere digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening 

Zo’n 60% van de inwoners staat positief tegenover het steeds meer digitaliseren van de 

gemeentelijke dienstverlening en communicatie, 30% staat hier neutraal in en 10% is negatief over 

de verdere digitalisering. Jongere inwoners en hoger opgeleiden staan hier verhoudingsgewijs 

positiever in dan ouderen en lager opgeleiden.  

 

Ruim 80% van de inwoners zou (mogelijk) meer diensten via internet willen afhandelen 

Ruim 80% van de inwoners zou (mogelijk) meer diensten via internet willen afhandelen en bijna 

55% staat positief tegenover het nog uitsluitend digitaal kunnen afhandelen van bepaalde 

producten zoals het verlengen van een rijbewijs. 92% van de inwoners is in staat om zelfstandig 

een aanvraag digitaal in te dienen en 6% kan dit bovendien aanvullend met hulp van iemand uit 

zijn/haar omgeving regelen. Voor de overige 2% die een en ander niet digitaal kunnen regelen blijft 

persoonlijke aandacht gewenst. 

 

Ruim helft van de inwoners heeft belangstelling voor een de nieuwe lokale publieke omroep 

Binnenkort krijgt de gemeente ’s-Hertogenbosch een nieuwe lokale publieke omroep. Bijna 55% 

van de inwoners is (mogelijk) van plan om naar de nieuwe lokale publieke omroep te gaan kijken 

en/of luisteren. 

 

Lokale publieke omroep 3.0 kansrijk 

Ingrediënten voor een succesvolle lokale publieke omroep zijn, zoals ook gebleken tijdens de 

groepsinterviews, professionaliteit, hoge kwaliteit, innovatie, creativiteit, betrokkenheid, energie, 

laagdrempeligheid, toegankelijkheid voor iedereen en het benutten van een combinatie van 

mediakanalen. Dit sluit aan bij het scenario ‘lokale publieke omroep 3.0’. 

 

Berichtgeving via televisie en website meest populair 

Geïnteresseerden in de lokale, publieke omroep volgen berichten het liefst op televisie, via de 

website of een app. De wijze waarop men berichtgeving wil volgen, de tijdstippen en aard van 

programma’s verschilt naar leeftijd en opleiding. Hier dient in de programmering rekening mee 

gehouden te worden. 

 

 



 6 

 

Radio-uitzendingen vooral ’s ochtends beluisterd 

Radio-uitzendingen worden bij voorkeur ’s ochtends beluisterd. Tv-uitzendingen bij voorkeur ’s 

avonds bekeken. De website van de lokale publieke omroep zal vooral bezocht worden om op de 

hoogte te blijven van nieuws- en weerberichten. 

 

Meeste interesse in nieuws- en actualiteiten en lokale evenementen 

Belangstellenden zijn vooral (zeer) geïnteresseerd in lokale nieuws- en actualiteitenprogramma’s 

(76%), live-uitzending van lokale evenementen (66%) en regionale nieuws- en 

actualiteitenprogramma’s (60%). Ruim 30% van de geïnteresseerden in de lokale publieke omroep 

is (zeer) geïnteresseerd in programma’s over lokale politiek. 

 

Meerderheid vindt dat lokale omroep ook gemeentelijke informatie moet verspreiden 

60% van de belangstellenden vindt het (zeer) belangrijk dat de lokale publieke omroep ook 

gemeentelijke informatie verspreidt. De verschillen naar leeftijd is klein, maar laag opgeleiden 

vinden het verhoudingsgewijs belangrijker dat de lokale publieke omroep gemeentelijke informatie 

verspreidt dan hoog opgeleiden.  

 

Actueel en ‘on demand’ 

De helft van de geïnteresseerden in de lokale publieke omroep vindt het (zeer) belangrijk dat deze 

continu uitzendt en dat berichten altijd actueel zijn. 54% wil elk programma via internet kunnen 

terugkijken/-luisteren op het moment dat het hen uitkomt; via ‘uitzending gemist’ c.q. ‘on demand’. 

 

Betrokken bewoners 

De situering van de lokale publieke omroep op een herkenbare, openbaar toegankelijke plek, vindt 

bijna 60% van de geïnteresseerden een belangrijke voorwaarde als de omroep een band met haar 

publiek wil opbouwen. 35% vindt het belangrijk om mee te kunnen praten via de diverse 

mediakanalen van de lokale publieke omroep. Verder vindt de helft van de belangstellenden het 

belangrijk dat elke inwoner mag meewerken aan de lokale publieke omroep, bijvoorbeeld met 

nieuwsberichten, foto’s, video’s en/of geluidsmateriaal. Een derde van de belangstellenden wil zelfs 

graag zelf meewerken aan de berichtgeving. Uiteraard dient de kwaliteit van dit alles gewaarborgd 

te worden door de professionele basis van de lokale publieke omroep. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Achtergrond 

 

Nieuwe lokale publieke omroep 

Op 1 juli 2015 is in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling een discussie gevoerd over hoe 

de nieuwe lokale publieke omroep eruit moet komen te zien. Dit heeft geleid tot het uitspreken van 

de voorkeur voor het scenario ‘lokale omroep 3.0’. Dit betekent “een multimediaal streekplatform 

van lokale nieuwsvoorziening geleid door professionele, betaalde vakmensen aangevuld met 

stagiaires en vrijwilligers”. De ambities voor een nieuwe lokale publieke omroep 3.0 liggen hoog.  

 

Medio juli is, naar aanleiding van de discussie in de commissie MO, een motie aangenomen om 

onderzoek te doen naar de behoefte van de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch qua 

informatievoorziening via een lokale publieke omroep en de wijze waarop die informatievoorziening 

moet plaatsvinden. Daarmee moet helder worden of het voorkeursscenario ook daadwerkelijk 

aansluit bij de behoefte van de inwoners. 

 

Periodiek communicatieonderzoek 

De afdeling communicatie voert periodiek onderzoek uit naar onder meer de vraag of de inwoners 

van de gemeente ’s-Hertogenbosch vinden dat zij voldoende geïnformeerd worden door de 

gemeente, in hoeverre zij interesse hebben in informatie over plannen, beleid en dienstverlening 

van de gemeente op verschillende thema’s en wat hun opvatting is over het steeds meer 

digitaliseren van de gemeentelijke communicatie en dienstverlening. De afdeling communicatie wil 

dit onderzoek herhalen. 

 

Onderzoeken combineren 

In onderling overleg tussen de afdeling cultuur en de afdeling communicatie, is besloten is om het 

onderzoek naar de informatievoorziening via de nieuwe lokale publieke omroep en via de 

gemeentelijke organisatie te combineren in een mediaonderzoek. 

 

 

1.2 Doel- en vraagstelling 

 

Het doel van het mediaonderzoek is:  

Inzicht verkrijgen in de behoefte van de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch ten aanzien 

van de informatievoorziening vanuit de gemeentelijke organisatie en vanuit de nieuw op te richten 

lokale publieke omroep. 

 

De volgende vragen staan in het mediaonderzoek centraal: 

 Via welke informatiekanalen informeren inwoners zich over wat er gebeurt in de gemeente 

’s-Hertogenbosch en/of in hun eigen wijk? 

 Welke onderwerpen vinden zij met meest interessant? 

 Hoe belangrijk vinden inwoners het om geïnformeerd te worden over plannen, beleid en 

dienstverlening van de gemeente ’s-Hertogenbosch? 

 Hoe staan inwoners tegenover het steeds verder digitaliseren van de gemeentelijke 

dienstverlening en communicatie? 

 Zijn inwoners van plan om naar de nieuwe lokale publieke omroep te kijken of te luisteren? 

 Hoe en wanneer willen inwoners berichten van de nieuwe lokale publieke omroep volgen? 

 Wat voor type programma’s spreken hen aan? 

 Vinden inwoners het belangrijk dat zij gemeentelijke informatie krijgen via de lokale 

publieke omroep? 

 Willen inwoners zelf kunnen reageren op berichtgeving van de lokale omroep of daar een 

bijdrage aan leveren? Zo ja, op welke wijze en over welke onderwerpen? 
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1.3 Onderzoeksaanpak 

 

Het mediaonderzoek bestaat uit twee delen: 

 een kwantitatief onderzoek op basis van een enquête 

 een kwalitatief onderzoek door middel van groepsinterviews 

 

Kwantitatief onderzoek 

Voor het kwantitatieve onderzoek hebben wij het gemeentelijk digipanel benaderd. Deze bestaat uit 

8.170 leden. Ook inwoners die niet tot het digipanel behoren konden de vragenlijst invullen. Zij zijn 

via een aankondiging in de Bossche Omroep en via de sociale media van de gemeente ‘s-

Hertogenbosch op het onderzoek geattendeerd. Inwoners die de vragenlijst liever op papier 

invullen, konden een papieren vragenlijst (met antwoordenvelop) aanvragen via het Gemeentelijk 

Contact Centrum. Tien inwoners hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

 

In totaal zijn 4.100 bruikbare vragenlijsten ingevuld. Om uitspraken te kunnen doen over de 

inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch als geheel, naar leeftijdsgroep en opleidingsniveau, 

is het bestand gewogen. 

 

Kwalitatief onderzoek 

Ter verdieping van de resultaten van het kwantitatieve onderzoek, is een drietal groepsinterviews 

van ongeveer een uur worden gehouden. In de enquête is gevraagd of mensen hiervoor 

belangstelling hadden. Uit de groep is willekeurig een aantal mensen uitgenodigd. De 

groepsinterviews zijn zoveel mogelijk naar leeftijd c.q. levensfase ingedeeld. In totaal hebben 21 

mensen aan de groepsinterviews deelgenomen.  

 

 

1.4 Leeswijzer 

Dit rapport gaat in om de resultaten van de enquête. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar 

leeftijdsgroepen en opleidingsniveau. De rapportage is als volgt opgebouwd: 

 Hoofdstuk 2 gaat in op de wijze waarop inwoners zich informeren over wat er in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch en/of hun eigen wijk of buurt gebeurt en in welke onderwerpen 

zij het meest geïnteresseerd zijn. 

 Hoofstuk 3 gaat in op informatie van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Vinden inwoners dat 

zij voldoende worden geïnformeerd door de gemeente? Hoe belangrijk vinden zij het om 

over bepaalde plannen, beleid, en voorzieningen geïnformeerd te worden? Wat vinden 

inwoners van de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening? 

 Hoofdstuk 4 staat in het teken van de nieuwe lokale publiek omroep. Zijn inwoners van plan 

te kijken en/of te luisteren naar de nieuwe lokale publieke omroep? Zo ja, via welke 

kanalen en op welke momenten van de dag? Wat voor type programma’s spreken aan? 

Wil men zelf bijdragen aan berichtgeving van de lokale publieke omroep?  

 

De belangrijkste bevindingen uit de groepsinterviews zijn in het rapport puntsgewijs opgenomen in 

aparte kaders bij de betreffende hoofstukken. Deze zijn te herkennen aan het icoontje: 
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2. Informatie over de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

2.1 Gebruikte informatiekanalen 

 

98% van de inwoners informeert zich over wat er in de gemeente gebeurt 

Vrijwel alle inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch gebruiken één of meerdere 

informatiekanalen om zich te informeren over wat er in de gemeente en/of hun eigen wijk gebeurt. 

Huis-aan-huisbladen (Bossche Omroep, Stadsblad, Rosbode) zijn de voornaamste informatiebron 

(60%), gevolgd door het Brabants Dagblad (47%) en het sociale netwerk, waaronder vrienden, 

familie, kennissen of collega’s (45%).  

 

 Naarmate de leeftijd toeneemt, informeren inwoners zich vaker via huis-aan-huisbladen. 

 Jongeren tot 30 jaar informeren zich relatief vaak via hun sociale netwerk en sociale media.  

 

Figuur 2.1: Gebruikte informatiekanalen (naar leeftijd) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Anders, namelijk:

Lokale radio (Mexico FM)

Website van Bossche Omroep

Mondeling / telefonisch contact met GCC of wijkplein

Lokale televisie / kabelkrant (TV73,ROS kabelkrant)

Regionale radio (8FM, Omroep Brabant Radio)

Regionale televisie (Omroep Brabant)

Sociale media gemeente ’s-Hertogenbosch

Website Omroep Brabant / Brabants Dagblad

Sociale media in het algemeen

Buurt- / wijkkrant

Website gemeente ‘s-Hertogenbosch

Vrienden, familie, kennissen of collega’s

Brabants Dagblad

Huis-aan-huisbladen (Bossche Omroep, Stadsblad,
Rosbode)

Totaal <30 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55 jaar eo

 
 

 

 

 



 10 

 

 Inwoners met een laag opleidingsniveau (geen opleiding, basisonderwijs, LTS, MAVO enz.) 

informeren zich relatief vaak via de regionale televisie (Omroep Brabant) over wat er in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch en/of hun eigen wijk of buurt gebeurt. 

 Inwoners met een hoog opleidingsniveau (HBO, WO enz.) informeren zich wat vaker dan 

anderen via de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 

Figuur 2.2: Gebruikte informatiekanalen (naar opleiding) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Anders, namelijk:

Lokale radio (Mexico FM)

Website van Bossche Omroep

Mondeling / telefonisch contact met GCC of wijkplein

Lokale televisie / kabelkrant (TV73,ROS kabelkrant)

Regionale radio (8FM, Omroep Brabant Radio)

Regionale televisie (Omroep Brabant)

Sociale media gemeente ’s-Hertogenbosch

Website Omroep Brabant / Brabants Dagblad

Sociale media in het algemeen

Buurt- / wijkkrant

Website gemeente ‘s-Hertogenbosch

Vrienden, familie, kennissen of collega’s

Brabants Dagblad

Huis-aan-huisbladen (Bossche Omroep, Stadsblad,
Rosbode)

Totaal Laag Midden Hoog

 
 

 

 Meerdere deelnemers aan de groepsinterviews volgen de Facebook-berichten van de 

gemeente en enkelen volgen de Twitter-berichten. 

 ‘Informatie via Twitter is gemakkelijk. Als ik een vraag stel via Twitter, bijvoorbeeld waarom 

een speeltoestel in mijn buurt is weggehaald, krijg ik gelijk antwoord.  

 Meer bekendheid met de mogelijkheden die er zijn, is gewenst. ‘Niet iedereen weet 

bijvoorbeeld dat er een online mediateam is waar je vragen aan kan stellen.’ 

 Een van de jongere deelnemers geeft aan: ‘Ik heb geen behoefte aan Facebook en Twitter. 

Facebook wordt in mijn vriendenkring meer gebruikt dan Twitter. Andere jongeren neigen 

meer naar Instagram. Een app vind ik fijner en beter. Op Twitter en Facebook is veel 

vervuiling. Een app vervuilt minder snel. Wellicht is dit een generatiekloof, maar wij 

‘jongeren’ spitten niet alle informatie meer door. Als de gemeente een app maakt, maak dit 

dan ook goed bekend en geef aan wat de voordelen zijn, wat je er mee kan.’ 
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 Hoe zijn de recente ervaringen met de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch? 

 

 Niet alle deelnemers aan de groepsinterviews hebben recent de website van de gemeente 

’s-Hertogenbosch bezocht. Degenen die dat wel hebben gedaan, hebben wisselende 

ervaringen. Deze variëren van ‘een prima ervaring’, ‘de site is beter gebouwd dan de 

vorige, waarbij je honderd keer moest klikken om te komen waar je wezen moest’ tot ‘ik 

vind het er niet op vooruit gegaan.’ Deelnemers geven aan dat zij zich beseffen dat er 

verschillende doelgroepen zijn en dat maatwerk lastig is, maar vinden toch dat een goede 

website een speerpunt van de gemeente moet zijn. 

 Ervaringen met de online-afsprakenkalender, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een 

paspoort of voor het ophalen van grofvuil zijn zeer positief: ‘Je kan zelf een tijd en dag 

invullen en je krijgt een e-mail of sms ter bevestiging. Dat werkt heel goed.’ Ook de 

mogelijkheid om meldingen voor de openbare ruimte te doen functioneert goed. ‘De 

handhaving achteraf laat steken vallen. Dit moet echt beter.’ 

 Over de zoekfunctie op de gemeentelijke website is niet iedereen even tevreden. ‘Ik kon 

geen informatie vinden over gemeentelijke heffingen. Via de zoekbalk kreeg ik geen 

resultaat. Later heb ik via Google algemene informatie gevonden.’ Een ander geeft aan: 

‘De informatie is er wel, maar het is moeilijk te vinden. Het is een beetje verstopt. De 

kopjes vind ik ook niet makkelijk zoeken. Intoetsen van zoektermen is handiger, maar dit 

werkt niet goed.’ ‘Het gaat al wel beter met zoeken, behalve in het bestuurlijk systeem. Als 

je een beleidsnota zoekt moet je bijvoorbeeld de goede titel hebben, anders vind je niets.’ 
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2.2 Onderwerpen waarin inwoners geïnteresseerd zijn 

 

Vooral interesse in evenementen, stads- wijk en/of dorpsontwikkelingen en lokale actualiteiten 

65% van de inwoners is vooral geïnteresseerd in berichtgeving over evenementen. Op de voet 

volgen stads-, wijk en/of dorpsontwikkelingen (bouwprojecten, wegwerkzaamheden enz.) met 63% 

en lokale actualiteiten (62%). 

 

 55-plussers hebben relatief veel interesse in berichten over gezondheid, zorg en welzijn. 

Ook gaat hun interesse, meer dan bij de andere leeftijdsgroepen, uit naar cultuur, kunst en 

geschiedenis, lokale politiek en natuur, milieu en duurzaamheid. Zij zijn verhoudingsgewijs 

minder geïnteresseerd in evenementen, onderwijs, sport en recreatie. 

 De leeftijdsgroep 30-39 jaar heeft relatief veel interesse in onderwijs. Dat geldt ook voor de 

groep 40-54 jarigen. De 40-54 jarigen hebben ook relatief veel interesse in de lokale 

economie en bedrijfsleven. 

 Jongeren tot 30 jaar geven verhoudingsgewijs vaker aan interesse te hebben in sport en 

recreatie. Zij zijn wat minder geïnteresseerd in stads-, wijk en/of dorpsontwikkelingen, 

lokale actualiteiten, lokale politiek en gezondheid, zorg en welzijn. 

 

Figuur 2.3: Onderwerpen waarin inwoners meeste interesse hebben (naar leeftijd) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niets in het bijzonder

Anders, namelijk:

Religie

Lokale economie en bedrijfsleven

Onderwijs

Sport en recreatie

Lokale politiek

Natuur, milieu, duurzaamheid

Wonen

Gezondheid, zorg en welzijn

Calamiteiten, veiligheid, misdaad

Cultuur, kunst en geschiedenis
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 Inwoners met een laag opleidingsniveau hebben over het algemeen meer interesse in 

gezondheid, zorg en welzijn dan inwoners met een hoger opleidingsniveau. Dat geldt ook 

voor hun interesse in calamiteiten, veiligheid en misdaad. Zij hebben daarentegen minder 

interesse in cultuur, kunst en geschiedenis en evenementen. 

 Inwoners met een hoog opleidingsniveau hebben verhoudinggewijs veel interesse in 

cultuur en onderwijs. Zij zijn daarentegen wat minder geïnteresseerd in calamiteiten, 

veiligheid en misdaad en gezondheid, zorg en welzijn. 

 

Figuur 2.4: Onderwerpen waarin inwoners meeste interesse hebben (naar opleiding) 
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3. Informatie van de gemeente ’s-Hertogenbosch 

 

3.1 Informatievoorziening in het algemeen 

 

Ruim helft inwoners vindt informatievoorziening door de gemeente voldoende 

55% van de inwoners is het (helemaal) eens met de stelling ‘ik word in het algemeen voldoende 

geïnformeerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch’. De verschillen naar leeftijd en 

opleidingsniveau zijn klein. 

 

Figuur 3.1: Mate waarin inwoners het eens zijn met de stelling ‘ik word voldoende geïnformeerd door de 

gemeente ’s-Hertogenbosch (naar leeftijd)1 
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Figuur 3.2: Mate waarin inwoners het eens zijn met de stelling ‘ik word voldoende geïnformeerd door de 

gemeente ’s-Hertogenbosch (naar opleiding) 
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1 Ten behoeve van de leesbaarheid, zijn in de figuren percentages kleiner dan 5% niet vermeld als zodanig, maar wel als 

vlak opgenomen. 
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Aan de inwoners die het oneens zijn met de stelling ‘ik word in het algemeen voldoende 

geïnformeerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch’ is gevraagd naar de reden hiervoor. Er zijn heel 

veel verschillende aspecten genoemd. Aspecten die vaak genoemd zijn, zijn onder andere: 

 

 Inwoners hebben de indruk dat zij pas geïnformeerd worden door de gemeente als er al 

een richting is gekozen of als er besluiten zijn genomen. 

 Inwoners vinden dat de gemeente hen (pro-)actiever moet informeren, vooral als het gaat 

om dingen die in hun wijk/buurt gebeuren. 

 Inwoners vinden informatie moeilijk vindbaar mede omdat het verspreid wordt via meerdere 

kanalen. 

 Inwoners vinden informatie onvolledig, niet concreet genoeg en zouden soms wat meer 

diepgang willen. Het taalgebruik vinden zij soms te ambtelijk. 

 Inwoners geven aan niet altijd een reactie te krijgen op hun vragen of informatieverzoeken. 

 

 

‘Er zijn veel te vaak zaken die ik nog niet weet, of mensen om mij heen niet weten. Je moet het zelf 

opzoeken maar daar is geen tijd voor in het drukke leven.’ 

 

‘Ik heb de indruk dat er pas geïnformeerd wordt als er al een richting is gekozen.’ 

 

‘Er is weinig communicatie over waarom bepaalde besluiten worden genomen en waarom er wordt 

afgeweken van de meningen van burgers.’ 

 

‘Het zou prettig zijn als de gemeente via één kanaal de informatie beschikbaar stelt.’ 

 

‘Ik mis een centraal punt waar ik gemakkelijk kan zien wat er zich allemaal afspeelt. De informatie 

is te versplinterd over allerlei bronnen.’ 

 

‘Ik heb het idee dat ik de informatie zelf moet ophalen. Het wordt me niet gebracht.’ 

 

‘Sommige dingen moet je maar ontdekken en ervaren. Zonder informatie vooraf.’ 

 

‘Ik zou graag meer actief op de hoogte willen worden gehouden, bijvoorbeeld van ontwikkelingen in 

mij wijk en straat.’ 

 

‘Zelfs met een gericht abonnement op gemeentenieuws word ik niet geïnformeerd over lokale 

gemeentebeslissingen.’ 

 

‘Ik mis regelmatig informatie omdat ik niet geabonneerd ben op het Brabants Dagblad maar gebruik 

maak van een landelijk dagblad. Wanneer ik me dan niet via het internet op de hoogte laat brengen 

van het plaatselijke nieuws bereikt mij bepaalde informatie niet (bijvoorbeeld over 

wegwerkzaamheden).’ 

 

‘Informatie is veel te ambtelijk, te veel vanuit beleid, te weinig concreet voor burger.’ 
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In de groepsinterviews is ingegaan op het informeren van inwoners door de gemeente ’s-

Hertogenbosch. Enkele reacties:  

 

 ‘Er is nooit genoeg informatie.’ 

 ‘Hoe meer informatie hoe beter, maar let wel op goede content en op maat.’ 

 Informatie op Facebook wordt fijn gevonden. Dat geldt ook voor de BuitenBeter App, die 

echter nog niet bij iedereen nog bekend is.  

 De wijze waarop de gemeente ’s-Hertogenbosch haar inwoners bij voorkeur informeert 

hangt af van het onderwerp. 

 Buurtgericht nieuws ontvangen inwoners het liefst per brief. ‘Over een belangrijk onderwerp 

als een wijkavond over asielzoekers ontvang ik graag een persoonlijke brief.’ ’Of 

bijvoorbeeld over wegwerkzaamheden of de lichtshow in het centrum. Dan moet je de 

directe omgeving apart en dus persoonlijk informeren’.  

 Voor overig nieuws is e-mail, Facebook, Twitter en de website (bijvoorbeeld met een chat-

functie) vaak voldoende. Iemand geeft aan ‘ik heb de website van de gemeente ge-liked en 

nu krijg ik de informatie meteen binnen. De nieuwe generatie gaat niet zoeken op een 

website.’  

 ‘Het ‘snelle’ nieuws, kan via de digitale weg’. 

 

Behalve algemene communicatiemiddelen zijn er ook communicatiemiddelen op wijkniveau. Er zijn 

bijvoorbeeld Facebook-pagina’s van wijkmanagers, wijknieuwsbrieven en wijkwebsites. Is bekend 

dat wijkmanagers een Facebook-pagina hebben? 

 

 Voor velen is dit nieuw. ‘Ik heb de wijkmanager pas nog gesproken, maar die zegt dan niet 

dat hij zo’n pagina heeft. Maak dit bekend zou ik zeggen.’  

 Een enkeling is wel bekend met de Facebook-pagina van zijn/haar wijkmanager. ‘Ja, ik ken 

het maar er wordt niet heel vaak iets op gepost.’  

 Voor sommigen is het zelfs onbekend dat ze een wijkmanager hebben, laat staan dat die 

ook een eigen Facebook-pagina heeft.  

 Een enkeling volgt een wijkagent op Twitter, ‘maar daar heb ik al lange tijd geen bericht 

meer van gezien en veel mensen weten er het bestaan niet van.’ 

 Als tip wordt meegegeven om op de gemeentelijke website te melden dat er buurt- en 

wijkwebsites zijn en Facebook-pagina’s en Twitter-accounts zijn van wijkmanagers, 

wijkagenten e.d. Er wordt nu te weinig ruchtbaarheid aan gegeven.  

 Sommigen geven wel aan eens een nieuwsbrief te krijgen van een wijkraad. 
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3.2 Informatie over plannen, beleid en voorzieningen 

 

Informatie over veiligheid in de eigen wijk meest belangrijk gevonden 

86% van de inwoners vindt het (zeer) belangrijk dat de gemeente ’s-Hertogenbosch hen op de 

hoogte houdt van plannen en beleid die gaan over de veiligheid in hun eigen wijk. Informatie over 

de veiligheid in andere wijken wordt minder belangrijk gevonden. Inwoners vinden het ook (zeer) 

belangrijk dat de gemeente hen op de hoogte houdt over het bouwen van woningen, bedrijven en 

instellingen in hun wijk (78%). 

 

 Informatievoorziening over de veiligheid in de eigen wijk en bouwactiviteiten van woningen, 

bedrijven en instellingen vinden alle leeftijdsgroepen ongeveer even belangrijk.  

 Naarmate inwoners ouder zijn vinden zij het belangrijker om geïnformeerd te worden over 

de veiligheid in andere wijken, het openbaar vervoer in de gemeente en het sociaal beleid, 

zoals Wmo of bijstand (Figuur 3.4a). 

 Inwoners met een laag opleidingsniveau geven verhoudingsgewijs vaker aan dat zij 

geïnformeerd willen worden over het sociaal beleid, zoals Wmo of bijstand en over de 

veiligheid in andere wijken (Figuur 3.4b). 

 

Figuur 3.3: Mate waarin inwoners het belangrijk vinden om geïnformeerd te worden over plannen en beleid 
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Figuur 3.4a: Aandeel inwoners het (zeer) belangrijk vindt om geïnformeerd te worden (naar leeftijd) 
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Figuur 3.4b: Aandeel inwoners het (zeer) belangrijk vindt om geïnformeerd te worden (naar opleiding) 
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Informatie over ophalen van afval en werkzaamheden in eigen wijk zeer belangrijk 

Bijna 90% van de inwoners vindt het (zeer) belangrijk dat de gemeente hen op de hoogte houdt 

van het ophalen van huisvuil, grofvuil en chemisch afval. Ook informatie over wegwerkzaamheden 

in de eigen wijk vindt bijna 90% van de inwoners (zeer) belangrijk. Informatie over het onderhoud 

van het groen en de openbare ruimte in de eigen wijk is iets waar ongeveer tweederde van de 

inwoners belang aan hecht. Wat er op dit vlak gebeurt in andere wijken vindt men minder 

belangrijk.  

 

 Informatie over onderhoud van het groen en de openbare ruimte wordt belangrijker 

gevonden naarmate inwoners ouder zijn. Van de inwoners tot 30 jaar, vindt 51% informatie 

hierover met betrekking tot de eigen wijk (zeer) belangrijk, terwijl dit onder 55-plussers 76% 

is (Figuur 3.6a).  

 Ook als het groen en openbare ruimte in andere wijken betreft, zien we een verschil naar 

leeftijd: tot 30 jaar vindt 19% informatie hierover (zeer) belangrijk, onder de 55-plussers is 

dat 40%. Voor de overige aspecten zijn de verschillen naar leeftijd zeer klein (Figuur 3.6a).  

 Inwoners met een laag opleidingsniveau vinden over het algemeen informatie over wat er 

in andere wijken gebeurt belangrijker dan inwoners met een hoger opleidingsniveau. Dit 

geldt vooral voor het onderhoud van het groen en de openbare ruimte (Figuur 3.6b). 

 

Figuur 3.5: Mate waarin inwoners het belangrijk vinden om geïnformeerd te worden over… 
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Figuur 3.6a: Mate waarin inwoners het belangrijk vinden om geïnformeerd te worden over…(naar leeftijd) 
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Figuur 3.6b: Mate waarin inwoners het belangrijk vinden om geïnformeerd te worden over…(naar opleiding) 
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Informatie over verlopen van paspoort of rijbewijs zeer belangrijk 

82% van de inwoners vindt het (zeer) belangrijk dat de gemeente hen informeert over het verlopen 

van hun paspoort en/of rijbewijs. Informatie over gemeentelijke belastingen vindt ruim driekwart 

(zeer) belangrijk. Informatie over voorzieningen en activiteiten op het gebied van cultuur, recreatie 

en sport wordt belangrijker gevonden dan informatie over activiteiten Wijkgericht Werken: 63% 

respectievelijk 39% vindt dit (zeer) belangrijk. Informatie over toegang tot hulp en ondersteuning bij 

zorg en welzijn lijkt iets belangrijker gevonden te worden (48%) dan informatie over toegang tot 

hulp en ondersteuning bij werk en inkomen (40%). Er zijn wel verschillen naar leeftijd en 

opleidingsniveau. 

 

 Informatie over toegang tot hulp en ondersteuning bij zorg en welzijn wordt door 55-

plussers veel belangrijker gevonden dan door inwoners tot 30 jaar: 70% van de 55-

plussers tegenover 28% van de inwoners tot 30 jaar vindt dit (zeer) belangrijk.  

 Als het gaat om informatie over toegang tot hulp en ondersteuning bij werk en inkomen en 

activiteiten Wijkgericht Werken dan zijn er ook verschillen, hetzij kleiner (Figuur 3.8a).  

 Laag opgeleiden vinden informatie over toegang tot hulp en ondersteuning bij zorg en 

welzijn belangrijker dan hoog hopgeleiden: 69% vindt dit (zeer) belangrijk ten opzichte van 

42% bij hoog opgeleiden. Dat geldt ook voor informatie over toegang tot hulp en 

ondersteuning bij werk en inkomen en informatie over activiteiten Wijkgericht Werken 

(Figuur 3.8b).  

 

Figuur 3.7: Mate waarin inwoners het belangrijk vinden om geïnformeerd te worden over… 
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Figuur 3.8a: Percentage inwoners dat het (zeer)belangrijk vindt informatie te krijgen over…(naar leeftijd) 
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Figuur 3.8b: Percentage inwoners dat het (zeer) belangrijk vindt informatie te krijgen over…(naar opleiding) 
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3.3 Digitalisering gemeentelijke dienstverlening 

 

Kleine meerderheid inwoners positief over digitalisering 

Circa 60% van de inwoners staat positief tegenover het feit dat de gemeentelijke dienstverlening en 

communicatie steeds meer digitaal gebeurt. 10% van de inwoners staat hier negatief tegenover en 

30% staat hier neutraal in. 

 

 Inwoners tot 40 jaar staan verhoudingsgewijs positiever tegenover de voorgenomen 

verdere digitalisering (70%) dan inwoners van 55 jaar of ouder (49%) (Figuur 3.9a). 

 Inwoners met een laag opleidingsniveau staan relatief vaak negatief tegenover de verder 

digitalisering (20% tegenover 8% van de hoog opgeleiden) (Figuur 3.9b). 

 

Figuur 3.9a: Houding ten opzichte van verdere digitalisering dienstverlening en communicatie (naar leeftijd) 
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Figuur 3.9b: Houding ten opzichte van verdere digitalisering dienstverlening en communicatie (naar opleiding) 
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40% inwoners wil (meer) diensten via internet afhandelen 

Circa 40% van de inwoners zou (meer) diensten van de gemeente ’s-Hertogenbosch via internet 

willen afhandelen en een even groot deel zou dat misschien willen.13% geeft aan dat zij niet meer 

diensten via internet willen afhandelen. 

 

 55-plussers geven in vergelijking met de overige leeftijdsgroepen relatief vaak expliciet aan 

dat zij niet van plan zijn om (meer) diensten via internet af te handelen. Tegelijkertijd is de 

groep 55-plussers die dit mogelijk overweegt relatief groot (49%) (Figuur 3.10a). 

 Laag opgeleiden twijfelen relatief veel over het afhandelen van (meer) diensten via internet. 

Ook geven relatief vaak aan niet meer diensten via internet te willen afhandelen (Figuur 

3.10b). 

 

Figuur 3.10a: Meer diensten van de gemeente ’s-Hertogenbosch via internet afhandelen (naar leeftijd) 
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Figuur 3.10b: Meer diensten van de gemeente ’s-Hertogenbosch via internet afhandelen (naar opleiding) 
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Iets meer dan helft inwoners positief over alleen digitale afhandeling van bepaalde producten 

53% van de inwoners staat positief tegenover het uitsluitend nog digitaal kunnen afhandelen van 

bijvoorbeeld het verlengen van hun rijbewijs. 22% vindt dit een negatieve ontwikkeling. 

 

 45% van de 55-plussers vindt het positief dat bepaalde producten alleen nog digitaal 

kunnen worden afgehandeld en 28% staat hier neutraal tegenover. Inwoners jonger dan 30 

jaar zijn met 62%, het meest positief hierover. 

 Hoog opgeleiden zijn positiever (60%) over het alleen nog maar digitaal kunnen afhandelen 

van bepaalde producten dan laag opgeleiden (38%).  

 

Tabel 3.1: Mening over alleen nog digitaal afhandelen van bepaalde producten (naar leeftijd en opleiding) 

  Positief Neutraal Negatief Weet niet / geen mening Totaal 

Leeftijd 
     <30 jaar 62% 21% 16% 2% 100% 

30-39 jaar 62% 20% 16% 2% 100% 

40-54 jaar 54% 22% 23% 1% 100% 

55 jaar e.o. 45% 28% 26% 1% 100% 

Opleidingsniveau 

    Laag 38% 30% 28% 4% 100% 

Midden 47% 28% 24% 2% 100% 

Hoog 60% 20% 19% 1% 100% 

Totaal 53% 24% 22% 2% 100% 

 

 

Ruim 90% inwoners in staat om zelfstandig een aanvraag digitaal in te dienen 

92% van de inwoners is in staat om zelfstandig een aanvraag voor bijvoorbeeld een paspoort 

digitaal in te dienen. 6% geeft aan dat zij dat kunnen regelen met hulp van iemand uit hun 

omgeving. 1% geeft aan dat zij niet zelfstandig een digitale aanvraag kunnen regelen en bovendien 

niemand kennen die hen daarbij kan helpen. 

 

 Ruim 85% van de 55-plussers geeft aan in staat te zijn om geheel zelfstandig een 

aanvraag digitaal in te dienen en ruim 10% kan dat met hulp van iemand die zij kennen.  

 Onder inwoners tot 30 jaar ligt het percentage dat zelfstandig een aavraag digitaal kan 

indienen op 94% en onder 30-39 jarigen is dat nagenoeg iedereen. 

 Vrijwel alle hoog opgeleiden (97%) tegenover ruim driekwart van de laag opgeleiden is in 

staat om geheel zelfstandig een aanvraag digitaal in te dienen.  

 

Tabel 3.2: Mogelijkheid om zelfstandig digitaal een aanvraag in te dienen (naar leeftijd en opleiding) 

  Ik kan dat zelfstandig regelen 

Ik kan dat regelen met 
hulp van iemand uit 

mijn omgeving 

Ik kan dat niet 
zelfstandig regelen en 

ken niemand die mij 
daarbij kan helpen 

Weet niet / 
geen 

mening Totaal 

Leeftijd 
     <30 jaar 94% 5% 0% 2% 100% 

30-39 jaar 99% 0% 0% 1% 100% 

40-54 jaar 96% 2% 1% 1% 100% 

55 jaar e.o. 86% 11% 1% 2% 100% 

Opleidingsniveau 
    Laag 77% 15% 3% 5% 100% 

Midden 90% 8% 0% 1% 100% 

Hoog 97% 2% 0% 0% 100% 

Totaal 92% 6% 1% 1% 100% 
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3.4 E-mail abonnement op maat 

 

Grote potentiële belangstelling voor een e-mail abonnement met informatie op maat 

Tweederde van de inwoners heeft zeker interesse in een gratis e-mail abonnement waarbij zij 

overheidsinformatie op maat krijgen, bijvoorbeeld met bekendmakingen over hun eigen wijk, 

wegwerkzaamheden en andere onderwerpen die hen interesseren. Nog eens een kwart van de 

inwoners is hier mogelijk in geïnteresseerd. 

 

 De (mogelijke) belangstelling voor een gratis e-mail abonnement is onder inwoners tot 30 

jaar iets kleiner (83%) dan onder inwoners van 30 jaar of ouder (92%). 

 Onder hoogopgeleiden is de (mogelijke) belangstelling voor een e-mail abonnement iets 

hoger (93%) dan onder inwoners met een laag of middelbaar opleidingsniveau (86%). 

 

Tabel 3.3: Mening over alleen nog digitaal afhandelen van bepaalde producten (naar leeftijd en opleiding) 

  Ja Misschien Nee Weet niet / geen mening Totaal 

Leeftijd     

 <30 jaar 54% 29% 16% 1% 100% 

30-39 jaar 70% 22% 8% 1% 100% 

40-54 jaar 70% 22% 8% 1% 100% 

55 jaar e.o. 69% 23% 7% 1% 100% 

Opleidingsniveau     

Laag 62% 24% 12% 1% 100% 

Midden 62% 25% 13% 0% 100% 

Hoog 70% 23% 6% 1% 100% 

Totaal 66% 24% 9% 1% 100% 

 

 

In de groepsinterviews is nader ingegaan op een e-mail abonnement op maat:  

 

 Een enkeling geeft aan dat deze mogelijkheid al bestaat. De huidige e-maildienst koppelt 

een profiel aan je postcode waarna de computer een content maakt en je een link krijgt met 

een pdf. ‘Maar je wil eigenlijk een hotlink naar een website, waar de informatie aantrekkelijk 

wordt gepresenteerd. De pdf die je nu krijgt en het taalgebruik is momenteel niet 

publieksaantrekkelijk en gebruikersvriendelijk, zelfs een beetje saai.' 

 Er is weinig belangstelling voor algemene informatie van de gemeente. Een e-mail 

abonnement op maat spreekt wel aan. ’Een custom made e-mailabonnement stel ik op 

prijs, geen algemene e-mail. Je moet als gemeente goed uitzoeken en uittesten (!) hoe je 

dit goed kan doen.’ 

 Belangrijk is dat er voldoende filter-opties zijn. ’Je moet kunnen aangeven welke 

onderwerpen je interesseren en in welke wijken. Bijvoorbeeld afval, evenementen, 

wegwerkzaamheden, inbraken e.d. Je moet dit ook regelmatig zelf kunnen wijzigen’.  

 Hoe vaak een e-mail verstuurd moet worden, hangt af van het nieuws. ‘Vind wel de juiste 

balans tussen hoe vaak je een e-mail stuurt en wat je dan meldt. Alleen melden wanneer er 

nieuwswaarde is. ‘De frequentie moet je ook zelf kunnen instellen. Liefst één keer maand 

of als er iets te melden is wat bijna iedereen raakt in de buurt. Als er te vaak berichten zijn 

die mensen niet lezen, schrijven ze zich uit.’ 

 De e-mail moet overzichtelijk zijn. Bijvoorbeeld de kern in één zin, en mogelijkheid om door 

te klikken wanneer je meer wilt lezen. ‘Daar kunnen ook jongeren zich ook in vinden. Zo 

kunnen zij dertig punten scannen in een korte tijd en als zij getriggerd worden doorklikken.’  

 ‘Zelf controle over wat je wel en niet wilt weten; dat is de sleutel voor het behoud van 

interesse.’ 
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4. De nieuwe lokale publieke omroep 

 

4.1 Interesse in een lokale publieke omroep 

 

Nieuwe lokale publieke omroep interesseert ruim helft van de inwoners 

De gemeente ’s-Hertogenbosch krijgt een nieuwe lokale omroep. 54% van de inwoners is 

(mogelijk) van plan om naar de nieuwe lokale publieke omroep te kijken en/of te luisteren.  

 

 Naarmate inwoners ouder zijn, geven zij vaker aan naar de lokale publieke omroep te gaan 

kijken en/of luisteren. 70% van de 55-plussers tegenover 40% van de inwoners tot 40 jaar 

wil berichten van de nieuwe lokale publieke omroep (mogelijk) volgen. 

 Laag opgeleiden geven vaker aan dat zij (mogelijk) naar de nieuwe lokale publieke omroep 

gaan kijken en/of luisteren dan hoogopgeleiden: 77% tegenover 43%. 

 

Figuur 4.1a: Intentie om naar nieuwe lokale publieke omroep te kijken en/of luisteren (naar leeftijd) 
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Figuur 4.1b: Intentie om naar nieuwe lokale publieke omroep te kijken en/of luisteren (naar opleiding) 
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Wat zijn de ingrediënten voor een succesvolle lokale publieke omroep? 

 

 Kernwaarden voor een succesvolle lokale publieke omroep zijn, volgens de deelnemers 

aan de groepsinterviews: professionaliteit, betrokkenheid, innovatie, creativiteit, energie,  

multimediaal, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. 

 Alle deelnemers vinden een goede professionele basis belangrijk: ‘Je hebt een goede 

leider nodig om de lokale publieke omroep van de grond te krijgen, een stuk 

professionaliteit en bestaanrecht.’ 

 Vrijwilligers hebben een belangrijke ondersteunende rol. Vooraf moeten met hen duidelijke 

afspraken gemaakt en vastgelegd worden. ‘Je moet dit professioneel opzetten, 

bijvoorbeeld in de vorm van een contract met daarin wederzijdse verwachtingen. 

Vrijwilligers c.q. onbetaalde hulp zonder contract is te los.’ 

 Een goed werkende lokale publieke omroep heeft enkele beroepskrachten nodig die 

structureel leiding geven een duidelijke visie en daadkracht hebben. ‘Toen Boschtion naar 

het Media Leerpark ging, zat er een betaalde kracht. Iedereen luisterde naar haar. Zij was 

aanspreekpunt. Je kon er altijd terecht en zij regelde alles.’ 

 ‘Een lokale publieke omroep kan niet zonder steun en belangstelling van de gemeente,’ 

aldus enkele deelnemers. 

 ‘Een lokale omroep moet niet te commercieel worden door gebruik van reclames. 

Reclames kunnen ook ergernissen oproepen bij de kijkers en luisteraars.’ 

 ‘De lokale publieke omroep moet actueel zijn en voorlichten over wat er in de directe 

omgeving gebeurt. Maak ook reportages over wijk- en buurtactiviteiten. Of weetjes over ’s-

Hertogenbosch, de nieuwe parkeergarage, mooie plekken…’ 

 ‘Je moet het idee hebben dat als je er niet naar kijkt of luistert, je iets mist. Dit betekent 

goed kijken waar behoefte aan is en in welke behoeften al wordt voorzien. TV073 is van 

goede kwaltieit maar heeft een beperkt aantal onderwerpen. Daar is een lokale publieke 

omroep niet aan gebonden. Die vertegenwoordigt alle lagen van de bevolking.’ 

 De lokale publieke omroep moet toegankelijk zijn, voor elk wat wils. Het moet voor 

iedereen duidelijk zijn waar ze informatie kunnen krijgen. Vooral als de gemeentelijke 

informatie uit de Bossche Omroep verdwijnt. Er dient extra aandacht voor ouderen te zijn 

en het aanbieden van lokale informatie.  

 Je moet goed selecteren wat je wil en waar het staat. Bij het bouwen van een systeem 

moet je naar de gebruikers luisteren. Bijvoorbeeld een indeling maken in wijken/buurten, 

evenementen e.d.. 

 Een lokale publieke omroep moet multimediaal zijn. Niet alleen televisie en radio, maar ook 

uitzending gemist, sociale media, internet en een app. De kracht ligt in een combinatie van 

mediakanalen. 
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4.2 Wijze van berichtgeving 

 

Berichtgeving via televisie en website meest populair 

85% van de (mogelijk) geïnteresserden in de nieuwe lokale publieke omroep zou berichten van de 

deze omroep op televisie volgen en circa 80% geeft aan berichten op de website te gaan bekijken. 

Een app voor een smartphone of tablet, is iets waar 60% gebruik van zou maken. De wijze waarop 

men berichten wil volgen verschilt naar leeftijd en opleiding.  

 

 55-plussers geven relatief vaak aan berichten van de nieuwe lokale publieke omroep via de 

televisie, radio of kabelkrant/teletekst te willen volgen (Figuur 4.3a).  

 Inwoners tot 40 jaar geven relatief vaak aan berichten via de website, een app en social 

media te willen volgen. 

 

Figuur 4.2: Wijze waarop inwoners berichten van de nieuwe lokale publieke omroep willen volgen 
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Figuur 4.3a: Aandeel inwoners dat berichten vaak of soms wil volgen naar kanaal (naar leeftijd) 
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 Een jonge deelnemer aan het groepsinterview zegt over de wijze van berichtgeving: ‘Ik ben 

niet op de hoogte van de mogelijkheden van de nieuwe lokale publieke omroep, maar ik 

heb die behoefte ook niet per se. Onder mijn vriendengroep is het bereik ook gering. Voor 

ons zou naast het Brabants Dagblad, een app van de lokale publieke omroep beter werken 

dan radio- of tv-uitzendingen. Maar geen pop-up bij elk nieuw bericht. Een app vervuilt ook 

niet zo snel. Die vervuiling is een belangrijke reden waarom jongeren afscheid nemen van 

Facebook en Twitter.’ 

 De lokale publieke omroep moet meegaan met de tijd, meerdere kanalen inzetten om 

verschillende doelgroepen te bereiken, maar wel alles van goede kwaliteit. 

 

 

 Laag opgeleiden geven relatief vaak aan berichten via radio en kabelkrant/teletekst te 

willen volgen (Figuur 4.3b). 

 Hoog opgeleiden noemen relatief vaak de televisie en website als medium voor het volgen 

van de berichten. Ook middelbaar opgeleiden noemen de website relatief vaak.   

 

Figuur 4.3b: Aandeel inwoners dat berichten vaak of soms wil volgen naar kanaal (naar opleiding) 
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4.2.1 Radio-uitzendingen 

 

Radio-uitzendingen bij voorkeur ’s ochtends 

Ruim 45% van de belangstellenden verwacht naar radio-uitzendingen van de nieuwe lokale 

publieke omroep te gaan luisteren. Iets meer dan de helft van hen doet dit bij voorkeur ‘s ochtends. 

 

 Belangstellenden tot 40 jaar geven verhoudingsgewijs relatief vaak aan ’s ochtends naar 

de radio-uitzendingen te willen luisteren: 71% van de belangstellenden tot 30 jaar en 63% 

van de 30-39 jarigen. 

 Wat betreft opleidingsniveau, valt op dat laag opgeleiden relatief vaak aangeven dat hun 

voorkeur uitgaat naar het ’s middags beluisteren van radio-uitzendingen (44%).  

 

Tabel 4.1: Voorkeur voor dagdeel om te luisteren naar radio-uitzendingen (naar leeftijd) 

  <30 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55 jaar e.o. Totaal 

's ochtends 71% 63% 46% 49% 52% 

's middags 30% 12% 28% 33% 30% 

's avonds 33% 26% 27% 22% 25% 

's nachts 4% 0% 1% 1% 2% 

Weet niet / geen mening 18% 25% 23% 26% 24% 

 

 

Tabel 4.2: Voorkeur voor dagdeel om te luisteren naar radio-uitzendingen (naar opleiding) 

  Laag Midden Hoog Totaal 

's ochtends 56% 50% 52% 52% 

's middags 44% 26% 26% 30% 

's avonds 22% 23% 28% 25% 

's nachts 5% 1% 1% 2% 

Weet niet / geen mening 17% 29% 23% 24% 

 

 

 

 ‘Er is een duidelijk verschil tussen radio en televisie,’ aldus enkele deelnemers aan de 

groepsinterviews. ‘Als het gaat om radio-uitzendingen, moet de luisteraar weten op welke 

dag en tijd hij/zij welk programma kan beluisteren. Bij televisie wil je kijken wanneer het je 

uitkomt.’  

 

 

 

4.2.2 Televisie-uitzendingen 

 

Televisie-uitzendingen bij voorkeur ’s avonds bekeken 

85% van de belangstellenden is van plan om televisie-uitzendingen van de nieuwe lokale publieke 

omroep te bekijken. 70% van doet dit bij voorkeur ’s avonds. 

 

 Belangstellenden van 30-39 jaar en van 40-54 jaar geven relatief vaak aan dat zij bij 

voorkeur ’s avonds naar televisie-uitzendingen kijken (87% respectievelijk 78%). 

 Belangstellenden tot 30 jaar geven verhoudingsgewijs vaker aan ’s ochtends (39%) of ’s 

nachts (21%) naar televisie-uitzendingen te willen kijken.  

 Belangstellenden met een laag opleidingsniveau geven relatief vaak aan dat zij bij voorkeur 

‘s ochtends (24%) en/of ’s middags (33%) naar televisie-uitzendingen van de lokale 

publieke omroep kijken. Hoog opgeleiden geven dit juist relatief weinig aan. Zij hebben juist 

een relatief sterke voorkeur voor ’s avonds. 
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Tabel 4.3: Voorkeur voor dagdeel om te kijken naar televisie-uitzendingen (naar leeftijd) 

 
<30 jaar 30-39 jaar 40-54 jaar 55 jaar e.o. Totaal 

's ochtends 39% 9% 12% 19% 19% 

's middags 10% 8% 13% 30% 20% 

's avonds 72% 87% 78% 63% 69% 

's nachts 21% 8% 6% 4% 7% 

Weet niet / geen mening 13% 8% 11% 13% 12% 

 

 

Tabel 4.4: Voorkeur voor dagdeel om te kijken naar televisie-uitzendingen (naar opleiding) 

 
Laag Midden Hoog Totaal 

's ochtends 24% 21% 16% 19% 

's middags 33% 22% 14% 20% 

's avonds 66% 69% 73% 69% 

's nachts 9% 7% 7% 7% 

Weet niet / geen mening 10% 14% 12% 12% 

 

 

4.2.3 Website 

 

Website vooral bezocht om van actuele berichten op de hoogte te blijven 

Ongeveer 85% van de geïnteresseerden in de nieuwe lokale publieke omroep is van plan de 

website te bezoeken. Dit wordt vooral gedaan om op de hoogte te blijven van de meest actuele 

nieuws- en weerberichten (72%). Op ruime afstand volgen het kijken of luisteren naar programma’s 

via ‘uitzending gemist’ en het live kijken naar televisie-uitzendingen via internet.  

 

 Belangstellenden tot 30 jaar en van 30-39 jarigen geven relatief vaak aan dat zij van plan 

zijn de website te bezoeken om te kijken of te luisteren naar programma’s via ‘uitzending 

gemist’ (32% respectievelijk 28%), om You Tube filmpjes te bekijken (beide 

leeftijdsgroepen 13%) of voor actualiteiten (77% beide groepen). 

 Belangstellenden tot 40 jaar zijn daarentegen relatief weinig van plan om live televisie-

uitzendingen te bekijken via internet (12%). 

 Naar opleidingsniveau zijn er nauwelijks verschillen. 

  

Figuur 4.4: Redenen om de website te bezoeken 
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4.3 Interesse in programma’s 

 

Meeste interesse in nieuws- en actualiteiten en lokale evenenmenten 

Belangstellenden hebben vooral interesse in lokale en regionale nieuws- en 

actualiteitenprogramma’s. Ook voor live-uitzending van lokale evenementen bestaat veel interesse. 

In educatieve programma’s is ruim 40% geïnteresseerd. De interesse voor spelprogramma’s, live-

uitzending van kerkdiensten en een plaatselijke soap of reality programma is beperkt. De grootste 

verschillen in de interesses naar leeftijd en opleidingsniveau zijn: 

 

 Belangstellenden tot 30 jaar zijn wat minder geïnteresseerd in lokale (64%) en regionale 

(47%) nieuws- en actualiteiten programma’s. Zij hebben relatief veel belangstelling voor 

live-uitzending van lokale evenementen (73%), sportwedstrijden (41%), spelprogramma’s 

(26%) en een plaatselijke soap of reality programma (17%). 

 Belangstellenden van 30-39 jaar hebben relatief weinig interesse in educatieve 

programma’s en relatief veel belangstelling voor live-uitzending van evenementen. 

 Laag opgeleiden hebben relatief veel belangstelling voor regionale nieuws- en actualiteiten 

programma’s (67%), live-uitzending van lokale evenementen (73%), sportwedstrijden 

(45%), zelf gemaakte filmpjes van bewoners (22%), spelprogramma’s (19%) en plaatselijke 

soap (19%). 

 Belangstellenden met een middelbaar of hoger opeleidingsniveau hebben relatief veel 

interesse in programma’s over lokale politiek, bijvoorbeeld debatten of interviews met 

lokale politici (26% van de middelbaar opgeleiden en 36%van de hoog opgeleiden). 

 De belangstelling voor live-uitzending van sportwedstrijden is relatief laag onder 

hoogopgeleiden (25%). 

 

 

 De lokale publieke omroep is voor veel mensen de voornaamste bron voor lokaal nieuws. 

‘Laat zien wat er in ’s-Hertogenbosch gebeurt, wie er leven, wat er in de buurten gebeurt, 

projecten die er lopen. Breng vooral positief nieuws. De kranten brengen al genoeg 

negatief nieuws.’ 

 ‘Ja, die filmpjes op You Tube zijn leuk, zoals laatst over de schoonmaak na Carnaval. Dat 

kun je ook op televisie uitzenden.’ 

 ‘Buurtactiviteiten, ruilen van spullen, jongerencentra, Bossche familiealbums. Er zijn 

genoeg programma’s te maken met culturele waarde.’ 

 ‘Als de beeldkwaliteit maar goed is. Het  moet prettig kijken zijn. Of nou scholieren een item 

maken of een bewoner of een professional, dat doet er niet toe. Het gaat om de kwaliteit.’ 

 Als je hebt over lokale evenementen dan zijn dat uiteraard Carnaval (inclusief de 

Carnavalsverslagen uit Rosmalen, Nuland en Vinkel), Sinterklaas-intocht, exposities, 

concerten, maar ook dance-evenementen, festivals met weinig zichtbaarheid, kermis, 

sportwedstrijden, buurt- en wijkactiviteiten, wat er gebeurt in de Brabanthallen. Ook 

uitzendingen in Brabants dialect, bijvoorbeeld twee uurtjes per week zijn leuk.  

 Het begrip ‘regio’ wordt door iedereen anders uitgelegd: de lokale omroep moet zich vooral 

richten op ’s-Hertogenbosch en haar directe omgeving en alleen als iets van buiten de 

gemeente van invloed is op wat er in de gemeente ’s-Hertogenbosch gebeurt daarover 

berichten. De regio is ‘wat vroeger het stadsgewest was’, ’de regio gaat tot Geffen, Oss, 

Tilburg, Heusden en Best’,  ‘regio Meierij’, ‘ook informatie over activiteiten in bijvoorbeeld 

Breda en Eindhoven’.  
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Figuur 4.5: Interesse in verschillende type programma’s 
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Moet een lokale publieke omroep ook politieke informatie geven? 

 

 Meerdere deelnemers aan de groepsinterviews vinden het belangrijk dat de lokale publieke 

omroep politieke informatie uitzendt. Dit houdt de burger betrokken bij de politiek. De 

journalistieke kwaliteit moet hierbij wel hoog worden gehouden. ‘Laat alle partijen aan het 

woord. Wees kritisch waar het moet, maar blijf beschouwend en objectief.’ 

 Raadsvergaderingen zouden live via internet uitgezonden moeten worden door de lokale 

publieke omroep.  
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Lokale publieke omroep moet ook gemeentelijke informatie verspreiden 

60% van de belangstellenden is het (helemaal) eens met de stelling dat het belangrijk is om 

gemeentelijk informatie via de lokale publieke omroep te krijgen.  

 

 De verschillen naar leeftijd zijn zeer klein.  

 Laag opgeleiden vinden het verhoudingsgewijs veel belangrijker gemeentelijke informatie 

via de lokale publieke omroep te krijgen dan hoog opgeleiden; 69% van de laag opgeleiden 

tegenover 54% van de hoog opgeleiden is het (helemaal) eens met de stelling. 

 

Figuur 4.6: Mate waarin belangstellenden het eens zijn met de stelling “Ik vind het belangrijk…” 
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Lokale publieke omroep moet volgens helft belangstellenden altijd uitzenden en actueel zijn 

De helft van de belangstellenden is het (helemaal) eens met de stelling dat het belangrijk is dat de 

lokale publieke omroep altijd (24 uur per dag, 7 dagen in de week) uitzendt en haar berichten 

actueel houdt. 

 

 De verschillen naar leeftijd zijn klein. Belangstellenden tot 30 jaar vinden het relatief 

belangrijk dat de omroep altijd uitzendt (53%), terwijl 40-54 jarigen dat, relatief gezien, het 

minst belangrijk vinden (43%). 

 Laag opgeleiden vinden het verhoudingsgewijs veel belangrijker dat de lokale publieke 

omroep continu uitzendt en actueel is dan hoog opgeleiden; 66% van de laag opgeleiden 

tegenover 39% van de hoog opgeleiden is het (helemaal) eens met de stelling. 

 

Figuur 4.7: Mate waarin belangstellenden het eens zijn met de stelling “Ik vind het belangrijk…” 
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Iets meer dan helft belangstellenden vindt dat programma’s ‘on demand’ beschikbaar moeten zijn 

54% van de belangstellenden is het (helemaal) eens met de stelling dat elk programma van de 

lokale publieke omroep via internet teruggekeken of geluisterd moet kunnen worden op het 

moment dat het hen uitkomt, ‘on demand’ c.q. via ‘uitzending gemist’. 

 

 Belangstellenden tot 40 jaar vinden het ‘on demand’ kunnen kijken naar programma’s veel 

belangrijker (61%) dan 55-plussers (49%). 

 Laag opgeleiden vinden het ‘on demand’ kunnen kijken naar programma’s het belangrijkste 

(58%). Middelbaar opgeleiden vinden dit het minst belangrijk (50%). 

 

Figuur 4.8: Mate waarin belangstellenden het eens zijn met de stelling “Ik vind het belangrijk…” 
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4.4 Betrokkenheid inwoners bij lokale publieke omroep 

 

Situering van lokale publieke omroep op een herkenbare, openbaar toegankelijke plek belangrijk 

Bijna 60% van de belangstellenden is het (helemaal) eens met de stelling dat het, om een band op 

te bouwen met de volgers, kijkers en luisteraars, belangrijk is dat de lokale publieke omroep op een 

herkenbare, openbaar toegankelijke plek zit. 

 

 Belangstellenden tot 30 jaar vinden een herkenbare, openbaar toegankelijke plek voor de 

lokale publieke omroep het minst belangrijk (53%), 30-39 jaren vinden dit het meest 

belangrijk (61%). 

 Lager opgeleiden vinden een herkenbare, openbaar toegankelijke plek voor de lokale 

publieke omroep belangrijker (62%) dan hoog opgeleiden (54%). 

 

Figuur 4.9: Mate waarin belangstellenden het eens zijn met de stelling “Ik vind het belangrijk…” 
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Wat is volgens de deelnemers aan de groepsinterviews een herkenbare, openbare toegankelijke 

plek? 

 

 ‘De plek moet uitnodigend en goed bereikbaar zijn. Contact met inwoners moet mogelijk 

zijn, bijvoorbeeld in de Binnenstad.’ ‘Het zou leuk zijn als je langsloopt je mensen aan het 

werk kan zien’. ‘Een locatie die de buurt opknapt, zoals bij Rivierenplein, is wellicht ook een 

idee.’ 

 ‘In ieder geval een plek in ’s-Hertogenbosch en gemaakt door mensen die iets met ’s-

Hertogenbosch hebben.’ 

 ’Als Muzerije en de bibliotheek samen gaan zou dat een soort media informatieknooppunt 

kunnen vormen voor de lokale publieke omroep. Kennis, creativiteit, boeken… Muzerije 

heeft met media te maken. Kijk bijvoorbeeld naar het top2000 café, dat zit altijd vol. Een 

prachtig voorbeeld hoe je dat zou kunnen doen. Een mogelijkheid voor het publiek om er te 

kunnen zijn’.  

 Een jongere deelnemer zegt: ‘Ik heb minder behoefte aan een fysieke plek. Maar de 

bibliotheek is bij uitstek een openbaar toegankelijk gebouw om naar toe te gaan. Of 

Theater aan de Parade’.  

 Een van de deelnemers geeft aan: ‘Het is wel opvallend dat bijna elke lokale publieke 

omroep buiten het centrum zit. Kijk wel naar het tarief van betaald parkeren. Het moet ook 

toegankelijk blijven voor de gasten van de lokale publieke omroep. Ik vind betaald parkeren 

niks’. 

 

 

 

35% belangstellenden met het belangrijk mee kunnen praten via de mediakanalen 

35% van de belangstellenden vindt het belangrijk om via radio, televisie en/of de sociale media 

kanalen van de lokale publieke omroep mee te kunnen praten over wat er in de gemeente ’s-

Hertogenbosch gebeurt. 

 

 Belangstellenden tot 30 jaar vinden het beduidend het meest belangrijk om mee te kunnen 

praten (53%), belangstellenden van 55 jaar of ouder het minst (31%). 

 Er zijn nagenoeg geen verschillen naar opleidingsniveau. 

 

Figuur 4.10: Mate waarin belangstellenden het eens zijn met de stelling “Ik vind het belangrijk…” 
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Inwoners moeten mee kunnen werken aan de lokale publieke omroep 

De helft van de belangstellenden is het (helemaal) eens met de stelling dat het belangrijk is dat 

elke inwoner van de gemeente ’s-Hertogenbosch mag meewerken aan de lokale publieke omroep. 

Dit kan bijvoorbeeld met nieuwsberichten, foto’s video’s en/of geluidsmateriaal. 

 

 Belangstellenden tot 30 jaar zijn het iets vaker (helemaal) eens met de stelling (59%) dan 

de overige leeftijdsgroepen. 

 Laag opgeleiden zijn het ook iets vaker (helemaal) eens met de stelling (57%) dan hoog 

opgeleiden (47%). 

 

Figuur 4.11: Mate waarin belangstellenden het eens zijn met de stelling “Ik vind het belangrijk…” 
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Een derde wil zelf meewerken aan berichtgeving voor de lokale publieke omroep 

4% van de belangstellenden zou zeker zelf willen meewerken aan berichtgeving voor de nieuwe 

lokale publieke omroep, bijvoorbeeld met nieuwsberichten, foto’s, video’s en/of geluidsmateriaal. 

Nog eens 30% wil hier mogelijk zelf aan meewerken. 

 

 Belangstellenden tot 30 jaar zijn verreweg het meest enthousiast in het (mogelijk) mee 

willen werken aan berichtgeving voor de nieuwe lokale publieke omroep. 

 Naar opleidingsniveau zijn middelbaar en hoog opgeleiden (35%) iets enthousiaster dan 

laag opgeleiden (27%). 

 

Figuur 4.12: Zelf meewerken aan berichtgeving (naar leeftijd) 
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Gevarieerde bijdragen van inwoners 

Op de vraag hoe belangstellenden zouden willen bijdragen aan berichtgeving zijn uiteenlopende 

zaken genoemd, waaronder vooral bijdragen en nieuwsberichten vanuit de eigen wijk, foto’s, 

video’s en filmpjes, sportverslagen, bijdragen op het gebied van kunt, cultuur(historie), ideeën voor 

concrete programma’s, technische inbreng, redactionele inbreng. 

 

 

Ook onder de deelnemers van de groepsinterviews is er belangstelling om zelf mee te werken aan 

de berichtgeving van de nieuwe lokale publieke omroep:  

 

 ‘Ik heb bij Boschtion gewerkt. Ik zou wel weer graag een radioprogramma willen maken. Ik 

heb ruim 40 jaar ervaring.’ 

 ‘Ik heb bij Boschtion gewerkt en er heel veel tijd in gestoken. Dat is opeens opgehouden. Ik 

zou wel weer wat willen doen, maar niet meer als vrijwilligerswerk.  

 ‘Pas wel op voor slechte kwaliteit van filmpjes van bewoners. Kijk goed voordat je deze op 

het nieuwskanaal zet.’ 

 ‘Maak gebruik van de kennis en krachten van geïnteresseerde inwoners. Laat ze goed 

coachen en stroomlijnen door professionals. De kwaliteit moet goed zijn. Stel bijvoorbeeld 

een adviesraad in. Zij filteren al een hoop weg.’ 

 ‘Ik heb zelf wel interesse in meewerken. Ik ben gepensioneerd en heb 30 jaar radio 

gemaakt bij een commerciële lokale radiozender. Ik kan nieuwelingen coachen. Ik zou het 

leuk vinden om te helpen op de achtergrond.’ 

 Een andere deelnemer aan de groepsinterviews zegt: ‘ik heb ook zeker interesse om iets 

voor de lokale publieke omroep te doen. Ik ben enthousiast, werk in de zorg, maar heb 

geen ervaring.’ 


