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Samenvatting 

In opdracht van de gemeente Amstelveen heeft OIS onderzoek gedaan naar de bekendheid en 

waardering van RTV Amstelveen. Het onderzoek is in twee delen uitgevoerd, namelijk online en 

face to face: online via het digipanel van Amstelveen en face to face bij Stadshart Amstelveen 

onder jonge bewoners van Amstelveen. Er hebben 591 mensen meegedaan aan het onderzoek. 

Het onderzoek is uitgevoerd in augustus/september 2015. 
 
Zeven van de tien bewoners kennen RTVA 
Zeven van de tien bewoners (72%) kennen de zender RTVA. Van de bewoners van 30 jaar en 
jonger kent een kleiner deel de zender (45%) terwijl van de bewoners ouder dan 50 jaar een 
groter deel de zender kent (80%). Bijna de helft (48%) van de bewoners kijkt (wel eens) naar 
RTVA en 16% kijkt minimaal één keer per week. Er wordt vooral ’s avonds naar RTVA gekeken.  
 

Op de website van RTVA is het mogelijk om programma’s terug te kijken. Van de bewoners kent 

15% deze website en 2% kijkt er wekelijks op. Op de vraag of men liever op tv of op internet naar 

RTVA kijkt geeft een groter deel dan ook aan liever op tv te kijken (41%) dan op internet (28%). 

Naast de televisiezender en de website heeft RTVA ook een radiozender, deze is bekend bij 19% 

van de bewoners en 5% luistert er ook naar. 
 
RTVA krijgt gemiddeld een 5,3 

De bewoners van Amstelveen die de zender RTVA kennen geven gemiddeld het rapportcijfer 

5,3. Van de verschillende programma’s is het nieuws het bekendst bij de bewoners: drie kwart 

van hen (76%) kent dit programma. Het programma live uitzending op locatie is bekend bij 63% 

van de bewoners, gesprek met de burgemeester bij 43%, een moment voor een monument bij 

42% en de uitzending gemeenteraad is met 34% het minst bekend. 

 
Naast dat de uitzending gemeenteraad het minst bekend is wordt deze door de kijkers ook het 
minst gewaardeerd: 16% vindt dit een goed programma. Een kwart van de kijkers (24%) vindt 
het nieuws een goed programma. De overige drie programma’s vindt ongeveer een derde van de 
kijkers goed. 

Drie van de tien kijkers van RTVA (29%) missen iets in de programmering en 15% vindt de 

programmering compleet. Iets dat de kijkers bijvoorbeeld missen is sport.  

 

Weinig bezwaar tegen opgaan RTVA in andere regionale zender 

Zes van de tien bewoners van Amstelveen vinden het belangrijk om op de hoogte te zijn van 

nieuws over Amstelveen en 10% vindt dit onbelangrijk. Van de bewoners van 30 jaar of jonger 

vindt een kleiner deel dit belangrijk (29%) en een groter deel dit onbelangrijk (39%). 

RTVA is voor ruim een kwart (28%) van de kijkers belangrijk voor het volgen van nieuws over 

Amstelveen. Het volgen van regionaal/Amstelveens nieuws doen de bewoners echter vooral met 

de krant Amstelveen dichtbij (72%). Ook de televisiezenders AT5 (45%) en RTV NH (34%) zijn 

voor de bewoners een belangrijke bron van informatie voor regionaal nieuws. 

Op de vraag of de bewoners zouden blijven kijken als RTVA zou opgaan in een andere regionale 

zender geeft dan ook maar een klein groepje (4%) aan hier bezwaar tegen te hebben. Zij geven 
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aan dat het niet meer gericht zou zijn op Amstelveen, dat ze niet hoeven te weten wat er ergens 

anders gebeurt en dat het alleen op specifieke tijdstippen (die niet aansluiten bij wanneer men 

kijkt) om Amstelveen zou gaan. 
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Inleiding 

RTV Amstelveen (RTVA) is sinds 2006 het lokale televisie- radio- en internetstation van en voor 

bewoners van Amstelveen. RTVA biedt een grote diversiteit aan programma’s die inspelen op 

burgers, politiek en bedrijfsleven. Zo is op de zender een dagelijks journaal te zien, een serie over 

het raadhuis, informatieve items over de veranderingen in de zorg en wijkagenten die tips geven 

aan burgers. Er werken zo’n zestig medewerkers waarvan twee betaald, de rest van de 

medewerkers is vrijwilliger of stagiair. 

 

Door een wijziging van de Mediawet zullen in 2017 lokale omroepen aan strengere inhoudelijke 

eisen moet voldoen en (in veel gevallen) hogere kijkcijfers moeten genereren. RTVA heeft een 

subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente Amstelveen. Deze subsidieaanvraag is door hen 

afgewezen maar ze hebben aangeboden de zender te helpen op verschillende manieren. Eén van 

deze manieren was om een onderzoek te laten doen naar de kijkcijfers en de waardering van 

RTVA. Aan OIS is gevraagd dit onderzoek uit te voeren, waarbij de onderzoeksvragen luidden: 

 Hoeveel mensen kijken naar RTVA en hoe vaak?  

 Hoe waarderen de kijkers de programma’s van RTVA?  

 

Werkwijze  

Het onderzoek is uitgevoerd in augustus/september 2015 in twee delen. Eerst is een vragenlijst 

verstuurd onder het digipanel van Amstelveen. Dit panel bestaat uit 966 inwoners van 

Amstelveen. Van deze panelleden hebben 591 bewoners van Amstelveen de vragenlijst ingevuld, 

een respons van 48%. Het panel van Amstelveen is geen representatieve afspiegeling van de 

bevolking, met name als het gaat om de leeftijdsverdeling van de panelleden. Het panel bevat 

meer ouderen en minder jongeren dan de Amstelveense bevolking.  

 

Om te zorgen dat de resultaten van het onderzoek een goed beeld geven van de meningen van 

de bewoners van Amstelveen is besloten om het onderzoek uit te breiden met face to face 

onderzoek. Op twee zaterdagen stonden enquêteurs van OIS bij Stadshart Amstelveen om de 

vragenlijst af te nemen onder bewoners van Amstelveen die jonger zijn dan 30 jaar. Deze 

vragenlijst was gelijk aan de online vragenlijst, met als toevoeging de startvraag: ’Woont u in 

Amstelveen’. Face to face is de vragenlijst ingevuld door 103 mensen. Door het aanvullende face 

to face onderzoek is de leeftijdsverdeling van de respondenten een betere afspiegeling van de 

werkelijke bevolking geworden, zie figuur I.1 op de volgende pagina.1 

 

  

                                                                    
1

 Amstelveen bestond op 1 januari 2015 voor 16% uit bewoners van 18 tot en met 30 jaar, voor 27% uit bewoners van 
31 tot en met 50 jaar en voor 37% uit bewoners ouder dan 50 jaar.  
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Figuur I.1  Responsoverzicht 

 
 

         

    

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 behandelen we de bekendheid van RTVA (wie kijken er naar RTVA en wanneer?), 

zowel wat betreft televisie, de website als de radio. In hoofdstuk 2 gaan we vervolgens in op de 

waardering van de televisiezender en van de verschillende programma’s. In hoofdstuk 3 

bespreken we de vraag hoe belangrijk bewoners het vinden om op de hoogte te zijn van nieuws 

uit Amstelveen, via welke media ze dit het meest volgen en wat de bewoners ervan vinden als de 

zender op zou gaan in een andere regionale zender. 
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1  Bekendheid van RTVA 

In dit hoofdstuk bespreken we de kijkcijfers van RTVA. Eerst gaan we in op de vraag wie er naar 

RTVA kijkt en hoe vaak. Vervolgens bespreken we op welk deel van de dag er naar RTVA wordt 

gekeken en tot slot gaan we in op de website en de radiozender van RTVA: hoe bekend is het 

bestaan van deze media bij de bewoners van Amstelveen? En kijkt men programma’s van RTVA 

liever op tv of via internet? 

1.1  Bijna de helft van de bewoners kijkt (wel eens) naar RTVA 

Zeven van de tien bewoners (72%) kennen de zender RTVA. Van de bewoners van 30 jaar en 

jonger kent een kleiner deel de zender (45%) terwijl van de bewoners ouder dan 50 jaar een 

groter deel de zender kent (80%). Uit een onderzoek van de gemeente Amstelveen in 2013 bleek 

dat 82% de zender kende.2 Het verschil met dit onderzoek wordt verklaard doordat er nu extra is 

ingezet (face to face) om 30minners te betrekken.  

 

Bijna de helft (48%) van de bewoners kijkt (wel eens) naar RTVA: 2% kijkt dagelijks, 6% kijkt 3 tot 

4 keer per week, 8% kijkt 1 tot 2 keer per week en 32% kijkt minder vaak. Een kwart van de 

bewoners (24%) kent RTVA wel maar kijkt nooit. 

 

Figuur 1.1  Bekendheid van RTVA en frequentie van kijken*, naar leeftijd (procenten) 

 
*Er is ook gevraagd of de bewoners RTVA kunnen ontvangen. Als er is geantwoord ‘nee’ of 

‘geen idee’ dan vallen zij onder de categorie ‘kent RTVA maar kijkt nooit’  

 

                                                                    
2

 Gemeente Amstelveen, Onderzoek communicatie gemeente Amstelveen, maart 2013. 
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1.2  Vooral in de avond kijken bewoners naar RTVA 

De bewoners die (wel eens) naar RTVA kijken, doen dit voornamelijk in de avond (60%). In de 

middag kijkt 16% en in de ochtend of nacht kijkt 7%. De mensen met een ander antwoord (13%) 

gaven aan dat ze niet op een vast moment kijken. 

 

Figuur 1.2  Moment van de week dat de bewoners naar RTVA kijken, n=288 (procenten) 

 
  

1.3  Liever op tv kijken dan via internet 

Naast een televisiezender heeft RTVA ook een website en een radiozender. Deze media zijn 

minder bekend dan de tv-zender: 15% kent de website en 19% kent de radiozender. De 

radiozender is bekender onder 50plussers (22%) dan onder 30minners (12%). Bij de bekendheid 

van de website is er geen verschil naar leeftijd. 

  

De radiozender wordt door 5% van de bewoners beluisterd en 14% kent de zender maar luistert 

er nooit naar. De website wordt door 2% van de bewoners minimaal één keer per week bezocht 

en 8% kijkt er minder vaak op. Vijf procent kent de website maar kijkt er nooit op.  

 

Op de website van RTVA is het mogelijk om programma’s terug te kijken. Van de mensen die wel 

eens op de website van RTVA kijken is gevraagd of ze dit doen. Zeven mensen (12%, en 2% van 

alle mensen die wel eens naar RTVA kijken) doen dit minimaal 1 keer per week en 18 mensen 

(30%) doen dit minder vaak. Het grootste deel, 34 mensen (57%) doet dit nooit. Op de vraag of 

men liever op tv of op internet naar RTVA kijkt geeft een groter deel dan ook aan liever op tv te 

kijken (41%) dan op internet (28%). Van de 50plussers geeft een groter deel voorkeur aan RTVA 

kijken op televisie (51%) dan van de 30minners (23%) en een kleiner deel geeft de voorkeur aan 

programma’s kijken via het internet (20% t.o.v. 42%). 
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Figuur 1.3  Terugkijken van programma’s op internet, n=60 (procenten) 
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2  Waardering van de zender 

In dit hoofdstuk gaan we in op de waardering van de bewoners over RTVA. Eerst komt de 

algemene waardering aan bod: welk rapportcijfer geven de bewoners en wat is het eerste dat in 

hen opkomt bij RTVA? Vervolgens gaan we in op de waardering van verschillende programma’s 

en tot slot de vraag of de kijkers de programmering van RTVA compleet vinden of dat zij 

bepaalde programma’s of thema’s missen. 

2.1  Bewoners geven RTVA gemiddeld een 5,3 

De bewoners van Amstelveen die de zender RTVA kennen geven gemiddeld het rapportcijfer 

5,3. De cijfers zes en zeven worden het meest gegeven (respectievelijk 16% en 17%), maar een 

derde van de bewoners geeft de zender een onvoldoende. Ruim de helft van de bewoners (27%) 

gaf geen antwoord op deze vraag. 

De bewoners die minimaal één keer in de week naar RTVA kijken waarderen de zender 

gemiddeld beter, namelijk met een 6,4. 

 

Figuur 2.1  Waardering RTVA uitgedrukt in een rapportcijfer, n=429 (procenten) 

 
  

 

Op de vraag wat het eerste is dat in ze opkomt bij RTVA geeft de helft (51%) een neutraal 

antwoord, bijvoorbeeld dat het gaat om regionaal/plaatselijk nieuws of dat het een lokale zender 

is. Bijna een derde van de mensen geeft een negatieve associatie, bijvoorbeeld dat het 

amateuristisch is, oubollig of saai. Vier procent geeft een positief antwoord, ze vinden het 

bijvoorbeeld leuk dat Amstelveen een eigen zender heeft, en 13% weet geen antwoord te geven. 

Op de volgende pagina staan enkele voorbeelden van antwoorden die zijn gegeven. 
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Van de frequente kijkers (kijken minimaal één keer per week naar RTVA) geeft een groter deel 

een positieve associatie, namelijk 10%. Maar ook van deze bewoners geeft 30% een negatief 

antwoord op de vraag wat het eerste is dat in ze opkomt. 

2.2  Nieuws het bekendste programma van RTVA 

Van de 288 kijkers van RTVA kijkt 14% gericht naar bepaalde programma’s, zij noemen hierbij 

bijna allemaal het nieuws. Van de verschillende programma’s is het nieuws dan ook het bekendst 

bij de bewoners: drie kwart van hen (76%) kent dit programma. Uit het onderzoek van de 

gemeente Amstelveen uit 2013 bleek ook dat men vooral naar het lokale nieuws kijkt op RTVA.3 

Het programma live uitzending op locatie is bekend bij 63% van de bewoners, gesprek met de 

burgemeester bij 43%, een moment voor een monument bij 42% en de uitzending 

gemeenteraad is met 34% het minst bekend. 

 

Naast dat de uitzending gemeenteraad het minst bekend is wordt deze door de kijkers ook het 

minst gewaardeerd: 16% vindt dit een goed programma en 46% vindt dit een matig of slecht 

programma. Ook het nieuws wordt niet heel goed bevonden door de kijkers, 24% vindt dit 

programma (zeer) goed. De overige drie programma’s vindt ongeveer een derde van de kijkers 

goed en een ongeveer even groot deel vindt deze programma’s matig of slecht. 
  

                                                                    
3

 Gemeente Amstelveen, Onderzoek communicatie gemeente Amstelveen, maart 2013. 

‘Leuk om je eigen gemeente op TV te zien. Bekende plekjes of bekende personen.’ 

‘Regionaal nieuws op amateuristische manier gebracht. Veel herhalingen.’ 

‘Een tv station dat wat punten betreffende Amstelveen uitlicht. Nog wel op wat amateuristische 

wijze, maar met liefde gemaakt.’ 

‘Dat het er niet professioneel uitziet. Er zou iets aan het decor van de studio gedaan moeten 

worden en ook aan de kleding/haar van de nieuwslezers. Interviews zijn wel goed.’ 
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Figuur 2.2  Waardering van verschillende programma’s op RTVA, n=288 (procenten) 

 
  

2.3  Drie van de tien kijkers missen iets in de programmering 

Drie van de tien kijkers van RTVA (29%) missen iets in de programmering en 15% vindt de 
programmering compleet. Een groter deel, namelijk 56%, heeft geen antwoord gegeven op deze 
vraag. Iets dat de kijkers bijvoorbeeld missen is sport. Zie de bijlage voor een overzicht van alle 
gegeven antwoorden op deze vraag.4 
 
 
  

                                                                    
4

 Dit is opgenomen in een bijlage omdat de antwoorden te divers zijn om hier een duidelijk beeld van te geven. 
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3  Regionaal nieuws en verschillende media 

In dit hoofdstuk bespreken we de vraag hoe belangrijk de bewoners van Amstelveen het vinden 

om op de hoogte te zijn van nieuws over Amstelveen, hoe belangrijk RTVA is voor hen om dit 

nieuws te horen en welke andere media de bewoners gebruiken om op de hoogte te blijven van 

regionaal nieuws. Tot slot gaan we in op de vraag wat de kijkers van RTVA vinden van het idee 

om RTVA op te laten gaan in een andere regionale zender, bijvoorbeeld AT5 of RTV NH. 

3.1  Zes van de tien bewoners volgen het nieuws over Amstelveen 

Zes van de tien bewoners van Amstelveen vinden het (heel) belangrijk om op de hoogte te zijn 

van nieuws over Amstelveen en 10% vindt dit (heel) onbelangrijk. Van de bewoners van 30 jaar of 

jonger vindt een kleiner deel dit belangrijk (29%) en een groter deel dit onbelangrijk (39%). 

 

RTVA is voor ruim een kwart (28%) van de kijkers belangrijk voor het volgen van nieuws over 

Amstelveen en voor 36% is de zender hiervoor onbelangrijk. Een kwart van de kijkers zegt dat 

RTVA niet belangrijk maar ook niet onbelangrijk is voor het volgen van nieuws over Amstelveen. 

 

Figuur 3.1  Belang van volgen nieuws over Amstelveen en belang van RTVA hierbij (procenten) 

 
*Deze vraag is niet gesteld aan de mensen die het (heel) onbelangrijk vinden 

om op de hoogte te zijn van nieuws over Amstelveen.   

 

Het volgen van regionaal/Amstelveens nieuws doen de bewoners vooral met de krant 

Amstelveen dichtbij (72%). Ook de televisiezenders AT5 (45%) en RTV NH (34%) zijn voor de 

bewoners een belangrijke bron van informatie voor regionaal nieuws (zie figuur 3.2). Frequente 

RTVA kijkers (kijken minimaal één keer per week) kijken ook vaak naar (70%) en naar RTV NH 

(71%).  

Op internet bezoeken de bewoners vooral de websites amstelveen.dichtbij.nl en amstelveen.nl. 
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Figuur 3.2  Andere bronnen van Amstelveens en/of regionaal nieuws, n=591 (procenten) 

 
  

3.2  Weinig bezwaar tegen opgaan in andere regionale zender 

Acht van de tien kijkers zou zeker of misschien blijven kijken als RTVA zou opgaan in een andere 

regionale zender en 9% zou zeker niet blijven kijken. De mensen die zeker niet zouden kijken 

geven voornamelijk aan dat ze niet zouden kijken omdat ze sowieso al bijna nooit kijken. Een 

klein groepje, zo’n 4%, geeft echt bezwaren van opgaan in 

een andere zender. Zij geven aan dat het niet meer gericht 

zou zijn op Amstelveen, dat ze niet hoeven te weten wat er 

ergens anders gebeurt en dat het alleen op specifieke 

tijdstippen (die niet aansluiten bij wanneer men kijkt) om Amstelveen zou gaan. 

 

Figuur 3.3  Zou men blijven kijken als RTVA opgaat in een grootstedelijke of regionale omroep, n=288 

(procenten) 
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Bijlage  Wat mist men in de programmering?  

 Aandacht voor lokale verenigingen 

 Achtergronden Amstelveen 

 Actualiteit in de breedste zin van het woord 

 Afwisselende up-to-date informatie 

 Afwisseling 

 Alles 

 Amstelveen aan het woord 

 Buurt onderzoek wat gebeurt er in de buurt 

 Buurtzaken die spelen als bijv. afgeven vergunningen. 

 Cultureel aanbod/ sport 

 De straten van Amstelveen 

 Duidelijkheid wanneer er een nieuw programma komt en wanneer het een herhaling is. 

 Echt nieuws (2x) 

 Een spontane presentator 

 Er mist van alles, kijk rtv-nh? 

 Gids. Wanneer de uitzendingen zijn. Als wij kijken zien we vaak alleen een auto door 
Amstelveen rijden. 

 Het lijkt mij wel fijn als er aankondigingen van rommelmarkten, bingo's, buurtmaaltijden 
vermeld werden en misschien een opname van het een en ander 

 Iets interessants 

 Item over uitgaan, gericht op jongeren 

 Ja programmering kan ik nergens vinden 

 Jeugdprogramma's. 

 Kan daar niet over oordelen 

 Kijk naar rtv nh of AT5 

 Korte documentaire. 

 Kunst in Amstelveen 

 Leuk nieuws over wat er gebeurt in Amstelveen op een leuke manier gebracht 

 Lijn 

 Liveprogramma's 

 Lokaal sport (2x) 

 Meer aandacht voor kids activiteiten 

 Meer actueel nieuws 

 Meer Amstelveens sport, nieuws, historie enz. 

 Meer buurtgericht en een voorkeur voor natuurprogramma's 

 Meer informatieve programma s 

 Meer nieuws uit de buurt 

 Meer plaatselijk nieuws 

 Meer professionaliteit 

 Meer sport (divers) 

 Meer voor jongeren! Dan gaan ze vaker kijken. 

 Meer wijkprogramma's 

 Moet ik nog ontdekken! 
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 Muziek 

 Neem een voorbeeld aan Amsterdam 

 Niet actueel 

 Niet boeiend gebracht 

 Niks voor Surinaamse bevolking 

 Nog meer actueel nieuws. Er is nu te veel herhaling 

 Ondernemend Amstelveen, sport 

 Onderwijs 

 Onduidelijke programmering 

 Professionaliteit (6x) 

 Professionaliteit het blijft een hobby met gemeenschapsgeld 

 Programma's voor kinderen, muziek, sport 

 Saai om naar te kijken 

 Sober 

 Sport (2x) 

 Sport wedstrijden 

 Sport, cultuur 

 Sport, lokale evenementen 

 Structuur 

 Structuur en info vooraf 

 Talkshow 

 Talkshow BV zwoele zomer 

 Teveel om op te noemen. 

 Totaal niet boeiend 

 Uitstraling 

 Uitvoeriger regio nieuws 

 Verhalen van interessante en/of beroemde Amstelveners 

 Vissport 

 Weekoverzicht met highlights van lokaal/regionaal nieuws, ook een agenda zodat je weet wat 
er gaat nog moet komen. Cultureel/politiek/problematiek etc. 

 Wegomleidingen, opening weg, festivals, expats, sport, nieuwe winkels, info bibliotheek, 
musea, ouderen in het zonnetje zetten. Etc. 

 Wekelijks sportprogramma 

 Wijk gerichte onderwerpen 

 Wijkgerichte tv 

 Zo'n beetje van alles 



 

 

 

 

  

 


