
 

Radio Kontakt

Citation for published version (APA):
Roy, van, F. (1999). Radio Kontakt. (TU Eindhoven. Fac. TBDK, Bedrijfskundewinkel : ondernemersadviezen;
Vol. 98.20.S11). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1999

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/bb6a8c65-6170-4130-868d-ace996def3d3


RADIO KONTAKT 
FINANCIEEL BELEID 

PROJECTCODE 
NAAM UITVOERDER 
BEGELEIDERS 

DATUM 
PLAATS 

: 98.20S11 
: FRANK VAN ROY 
: JOOST HERPS 
STEF DEWILD 
VERA HEIJCKERS 
MARCEL VAN AERT 

: APRIL 1999 
: EINDHOVEN 



IW!"BEDRUFSKUIiDE Radio Kontakt 
~Wi n ke , __________________________________________________ __ 

ondurl emtfud y ieUUI 

Voorwoord 

De bedrijfskundewinkel is een non-profit adviesbureau dat voor startende, 
kleinschalige ondernemingen en non-profit organisaties onderzoeken uitvoert. 
Na het behalen van mijn propedeuse heb ik besloten om een opdracht bij de 
bedrijfskundewinkel te gaan doen. Oit was voor mij een uitdaging, om zo mijn 
theoretische kennis eens in praktijk te brengen en was het eveneens een "eerst" 
offici eel contact met de buitenwereld. 
Mijn onderzoek had betrekking op Radio Kontakt. Oit is de lokale omroep van 
Laarbeek, die vrijwel in zijn geheel gerund wordt door vrijwilligers. De omroep 
verzorgt 24 uur per dag radio- en TekstTV (Kabelkrant) programma"s voor inwoners 
van Laarbeek. 
Radio Kontakt wilde een onafhankelijk onderzoek onder de luisteraars en onder de 
adverteerders uitvoeren. Radio Kontakt wilde weten wat het profiel van hun 
luisteraars was en of de luisteraars tevreden waren met de huidige uitzendingen op 
radio en TekstTV. De radiozender wilde van de adverteerders weten hoe die het 
liefst benaderd willen worden. Met de gegevens uit dit onderzoek kan Radio Kontakt 
proberen nieuwe adverteerders aan te trekken om zo wat meer financiele middelen 
ter beschikking te krijgen. 
Het onderzoek is wat vertraagd, doordat de uitvoering en verwerking van de 
telefonische enquete meer tijd vergde dan was ingecalculeerd. 
Ik wil bij deze Radio Kontakt bedanken voor de steun en het geduld. Met name 
Ronnie Tijssen en Lian Koenders. 
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Samenvatting 

Radio Kontakt wilde een onafhankelijk onderzoek om erachter te komen wie er nu bij 
hen adverteerden en wat het profiel van de luisteraars was. Hiervoor zijn twee 
enquetes opgesteld: een schriftelijke voor de ondernemers en een telefonische voor 
de luisteraars. 

Deze enquetes zijn afgenomen en de resultaten uit deze enquetes waren de 
volgende: 

• De manier van presenteren bij Radio Kontakt moet verbeterd worden. 
• Er luisteren relatief minder jongeren in de leeftijd tussen de 13 en 20 jaar. 
• Radio Kontakt werd na 19.00 uur "s avonds minder beluisterd. 
• De technische bedrijven willen wei radioreclame maken, maar hebben gemiddeld 

een laag budget. 
• De ondernemers vinden Radio Kontakt vrij duur. 

Over het algemeen was iedereen toch erg tevreden over Radio Kontakt. De 
verschillende onderwerpen die in de enquete aan bod kwamen werden door zowel 
de luisteraars als door de ondernemers positief beoordeeld. Het gemiddelde cijfer 
van Radio Kontakt lag tussen de zeven en acht. 

Aan de hand van de bovengenoemde resultaten werden de volgende aanbevelingen 
gemaakt: 

• Radio Kontakt zou een programma voor de 65 plussers kunnen maken op de 
vroege zondagoehtend 

• Radio Kontakt zou een programma kunnen maken voor jongeren na 19.00 uur of 
in het weekend (op zaterdagavond) 

• Radio Kontakt kan wat meer nieuws gaan brengen voor de mensen uit Aarle
Rixtel of een programma gaan maken bestemd voor deze groep mensen 

• Radio Kontakt kan het voor de kleinere teehnische bedrijven aantrekkelijker 
maken om te gaan adverteren, door de prijzen en de aantallen van reel ames die 
besteld moeten worden wat te verlagen 

ii 
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Inleiding 

Radio Kontakt is een lokale radiozender uit Beek en Donk die bijna in zjjn geheel 
gerund wordt door 55 vrijwilligers. Radio Kontakt maakt 24 uur per dag radio- en 
TekstTV- (kabelkrant) programma's en schenkt daarbij veel aandacht aan alles wat 
er binnen de gemeente Laarbeek gebeurt. 
Doordat de gemeente de nieuwe omroep geen subsidie geeft, moeten de inkomsten 
van de radiozender voortvloeien uit de reclames en de giften van de donateurs. 
Daarom wil Radio Kontakt een onafhankelijk luisteronderzoek onder de luisteraars 
laten houden. Met deze onafhankelijke cijfers kunnen dan nieuwe adverteerders 
geworven worden en kan de omroep de programma's op de wensen van de 
luisteraars aanpassen. Tevens wil Radio Kontakt beter op de adverteerders 
inspelen. Met name de benadering van de adverteerders en waarom adverteerders 
wei of niet bij Radio Kontakt willen adverteren? Met behulp van de resultaten van dit 
onderzoek kan dan op de adverteerders ingespeeld worden. 

In dit verslag wordt in hoofdstuk 1 eerst een algemene beschrijving gegeven van 
Radio Kontakt. Verder wordt in dit hoofdstuk besproken hoe men tot de 
samenstelling van de enquetes gekomen is. In hoofdstuk 2 wordt gesproken over het 
verloop van het onderzoek en in de hoofdstukken 3 en 4 worden de resultaten van 
beide enquetes weergegeven. Aan de hand van de resultaten uit de hoofdstukken 3 
en 4 worden de conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Dit gebeurt in 
respectievelijk de hoofdstukken 5 en 6. 

1 
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Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet 

In dit hoofstuk worden de huidige situatie en de doelen van het onderzoek 
besproken. 

1.1 Situatie-omschrijving 

In december 1992 kreeg Radio Kontakt van de gemeente Beek en Donk 
toestemming om een lokale omroep op te richten. De gemeente gaf de nieuwe 
omroep geen subsidie. Hierdoor moeten de inkomsten van de radiozender 
voortvloeien uit de reclames en de giften van de donateurs. 
Radio Kontakt is niet de enige lokale omroep in die omgeving. De omroep wordt 
gerund door 55 vrijwilligers, waarvan er 10 tot 15 heel actief zijn en er 7 in het 
bestuur zitten. Er worden 24 uur per dag radio- en TekstTV- (kabelkrant) 
programma's uitgezonden. 
Radio Kontakt schenkt veel aandacht aan alles wat er binnen de gemeente Laarbeek 
gebeurt. Hierdoor werd de omroep onder de lokale bevolking snel bekend. Door een 
tweetal acties te houden voor goede doeleinden werd de radio-omroep nog 
bekender. Zo werd een geldinzameling gehouden om een oogoperatie in Cuba 
mogelijk te maken voor een plaatsgenoot en een kinderkleding- en speelgoedactie 
voor kinderen in Polen. 
Sinds de herindeling is Radio Kontakt de omroep voor de gemeente Laarbeek (Beek 
en Donk, Lieshout, Aarle-Rixtel en Mariahout). In 1996 is de omroep verhuisd naar 
een voormalig schoolgebouw in het hart van Beek en Donk. Radio Kontakt heeft 
sinds december 1997 ook Tekst-TV (een kabelkrant voor Laarbeek) 
Door de invoering van reclame, is het voor de omroep mogelijk geworden om een 
"vaste kracht" in dienst te nemen, Deze regelt en coordineert de dagelijkse gang van 
zaken en zorgt ervoor dat de 55 vrijwilligers hun "werk" kunnen doen. Daarnaast is 
via de gemeente een banenpooler (iemand die door de gemeente te werk gesteld 
wordt en ook regelmatig van baan verandert) aangesteld. Deze leidt de redactie en 
doet het meeste redactionele werk. 

1.2 Probleemstelling 

Radio Kontakt maakt elk jaar net geen verlies. De financiele positie van de omroep 
zou verbeterd kunnen worden door zoveel mogelijk adverteerders aan te trekken. 
Ook onstaat er dan ruimte voor een mogelijke reserve voor vervanging van de 
apparatuur. 
Adverteerders aantrekken is niet gemakkelijk. Dit kan aileen met cijfers over 
kijkdichtheid, prefiel van de luisteraars en luistertijden. Radio Kontakt heeft enkele 
jaren geleden zelf een telefonisch luisteronderzoek gehouden, maar de 
adverteerders willen dat zo'n onderzoek door een onafhankelijke instantie uitgevoerd 
wordt. Tevens weet de radiozender niet goed hoe ze het beste adverteerders kan 
benaderen en of de adverteerders tevreden zijn over de zender. 

2 
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Daarom wil Radio Kontakt een onafhankelijk luisteronderzoek onder de luisteraars 
laten houden. Met deze onafhankelijke cijters kunnen dan nieuwe adverteerders 
geworven worden en kan de omroep de programma's op de wensen van de 
luisteraars aanpassen. Tevens wi! Radio Kontakt beter op de adverteerders 
inspelen. Met name de benadering van de adverteerders en waarom adverteerders 
wei at niet bij Radio Kontakt willen adverteren? Met behulp van de resultaten van dit 
onderzoek kan dan op de adverteerders ingespeeld worden. 

1.3 Opdrachtomschrijvi ng 

Een luisteronderzoek houden onder de bevolking van de gemeente Laarbeek am 
een idee te krijgen over o.a. het protiel en luistertijden van deze mensen. Verder 
wordt er een onderzoek gehouden onder de ondernemers in de gemeente Laarbeek. 
De nadruk in dit laatste onderzoek zal liggen op de manier van benaderen die 
toegepast wordt door Radio Kontakt en waarom het wellniet aantrekkelijk is voor de 
adverteerders am bij Radio Kontakt te adverteren? 

1.4 Afbakening 

Beide onderzoeken worden in de gemeente Laarbeek gehouden. Dit wordt gedaan, 
omdat Radio Kontakt een lokale zender is (hoewel er buiten deze gemeente oak veel 
naar deze zender geluisterd wordt). De huidige adverteerders zijn bijna allen 
atkomstig uit deze gemeente. 

1.5 Onderzoeksvraag 

Welke mensen luisteren naar Radio Kontakt en wat is het protiel van deze mensen? 
Zijn de luisteraars tevreden over de huidige programmavoering van Radio Kontakt? 
Waarom willen lokale (gemeente Laarbeek) ondernemers well niet adverteren bij 
Radio Kontakt? 

Deelvragen t.a. v. onderzoek /uisteraars 
Hoeveel mensen luisteren naar Radio Kontakt? 
Waarom luistert men well niet naar Radio Kontakt? 
Wat zouden de luisteraars graag verbeterd / anders willen zien? 

Deelvragen t.a. v. onderzoek adverteerders 
Worden de ondernemers op een juiste manier benaderd door Radio Kontakt? 
Wat is het protiel van de adverteerders? 
Waarom zijn adverteerders wei / niet tevreden over Radio Kontakt? 
Wat zouden de adverteerders graag verbeterd / anders willen zien? 

3 
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1.6 Methoden van onderzoek 

In deze paragraaf worden de methoden van onderzoek uitgelegd. 

Er wordt in beide onderzoeken gebruik gemaakt van enquetes. Deze worden 
gebruikt, omdat interviews afnemen te veel tijd vergt. Bovendien hebben enquetes 
een grotere reikwijdte dan interviews. 

V~~r het onderzoek onder de adverteerders is gekozen voor een schriftelijke 
benadering. Deze keuze is gemaakt, omdat deze groep misschien nog wei potentiale 
klanten bevat en omdat ondernemers niet altijd tijd en zin hebben in een 
telefoongesprek. De schriftelijke enquete kan ingevuld worden, wanneer de tijd het 
toelaat en geeft een vrij snelle respons. Tevens is ervoor gekozen am de schriftelijke 
enquete anoniem te houden. Deze beslissing is genomen, omdat in de enquete 
vragen van financiale aard zijn opgenomen. Op een antwoordkaart kunnen de 
ondernemers die interesse gekregen hebben hun naam opschrijven. Dit blad behoort 
dus niet tot de eigenlijke enquete en het bedrijf behoudt hiermee de anonimiteit. 
Hierdoor wordt Radio Kontakt de kans geboden om deze "mogelijke" adverteerders 
te benaderen. 
Voor de variabelen van de vragen in de schriftelijke enquete wordt verwezen naar 
paragraaf 1.8.2. en voor een voorbeeld van de schriftelijke enquete naar bijlage 2.2. 

Voor het onderzoek onder de luisteraars is gekozen voor een telefonische 
benadering. Deze keuze is gemaakt, omdat deze groep vrij groat is. Bovendien geeft 
een telefonische enquete een snelle respons en is het telefonisch afnemen ook wat 
persoonlijker en doelgerichter. De vragen in de telefonische enquete zijn voor een 
groat deel gebaseerd op een enquete van het bureau Intromart. Voor de variabelen 
van de vragen in de telefonische enquete wordt verwezen naar paragraaf 1.8.1. en 
voor een voorbeeld van de schriftelijke enquete naar bijlage 2.1. 

1.7 Steekproefgrootte 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe men tot de steekproefgroottes van beide 
enquetes gekomen is. 

1.7.1 Steekproefgrootte van de telefonische enquete 

De steekproefgrootte van de telefonische enquet~-was in eerste instantie berekend 
op driehonderd af te nemen enquetes. Hiermee zou dan een betrouwbaarheid van 
ongeveer 95% van de conclusies gerealiseerd kunnen worden en zou de conclusie 
een redelijke tolerantiegrens hebben. Dit aantal bleek echter teveel te zijn voor 
uitvoering en is uiteindelijk bijgesteld tot ongeveer honderdvijftig enquetes. Er 
werden uiteindelijk honderdvijfenveertig enquetes afgenomen. 

4 
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1.7.2 Steekproefgrootte van de schriftelijke enquete 

De steekproefgrootte van de schriftelijke enquete is berekend op ongeveer 
tweehondervijftig enquetes. Met dit aantal werd al rekening gehouden met een 
respons van ongeveer 20% (wat dus zou resulteren in vijftig teruggestuurde 
enquetes). Met dit aantal zou een betrouwbaarheid van ongeveer 90% gehaald 
kunnen worden. Er zijn ongeveer tweehonderdzestig enquetes verstuurd waarvan er 
zevenenzestig teruggestuurde enquetes waren. Het responspercentage bedroeg dus 
in dit geval ongeveer 25%. 

1.8 Variabelen van de enquetes 

In deze paragraaf wordt besproken welke variabelen er gekozen zijn in de enquetes. 
Op deze variabelen kunnen dan de vragen gebaseerd worden. 

1.8.1 Variabelen van de telefonische enquete 

De onderzoekvragen t.a.v. de telefonische enquete waren: 

Welke mensen luisteren naar Radio Kontakt en wat is het profiel van deze mensen? 
Zijn de luisteraars tevreden over de huidige programmavoering van Radio Kontakt? 

Deze onderzoeksvragen kunnen in de volgende deelvragen opgesplitst worden: 

Hoeveel mensen luisteren naar Radio Kontakt? 
Waarom luistert men well niet naar Radio Kontakt? 
Wat zouden de luisteraars graag verbeterd I anders willen zien? 

De te kiezen variabelen moeten dus betrekking hebben op bovenstaande vragen. 

Om het profiel van de luisteraar te kunnen bepalen moeten we weten: 
Leeftjjd, geslacht, hoogst genoten opleiding, of het huishouden door de 
respondent zelf gedaan wordt of dat de respondent werkzaam is, hoeveel uur men 
per week werkzaam is, wat het beroep van de respondent is, hoe de 
gezinssamenstelling van de respondent eruit ziet, waar men naar de radio luistert, 
wanneer men naar de radio luistert, naar welke zenders de respondent luistert en 
hoe vaak men naar de radio luistert. Met deze gegevens kan een goed beeld 
gevormd worden van het profiel van de luisteraar. 

Om erachter te komen wat de luisteraars verbeterd willen zien bij radio Kontakt, 
waarom men naar radio Kontakt luistert en of men tevreden is over de huidige 
programmering moeten we enkele vragen in de enquete meenemen die daar 
betrekking op hebben. De volgende vragen hebben daar betrekking op: 

5 
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Beoordeling van actueellokaal- en regionieuws, muziek, presentatie, 
reclameboodschappen. Beoordeling van radio Kontakt in het algemeen op een 
schaal van nul tot tien. Wat men graag verbeterd zou willen zien bij radio Kontakt, 
wat het leukste programma is en wat moet een radiozender beslist hebben. 

De telefonische enquete bevat ook nog vragen die betrekking hebben op de 
Kabelkrant. Deze vragen zijn gericht op bekendheid, kijkfrequentie en de 
beoordeling van de Kabelkrant in het algemeen 
De variabelen van de telefonische enquete worden samengevat weergegeven in 
tabel 1. 

Tabel 1: Variabelen in telefonische enquete 

LEEFTIJD NIEUWS 
GESLACHT MUZIEK 
OPLEIDING PRESENTATIE 
HUISHOUDEN RECLAME 
BEROEP ALGEMEEN 
UREN WERKZAAM LEUKSTE 
GEZINSSAMENSTELIING BESLIST 
WAAR MEN LUISTERT BEKENDHEID 
WANNEER MEN LUISERT KI .. IKFREQUENTIE 
WELKE ZENDERS MEN KABELKRANT 
LUISTERT ALGEMEEN 
HOE VAAK MEN LUISTERT 

1.8.2 Variabelen van de schriftelijke enquete 

De onderzoekvraag t.a.v. de schriftelijke enquete was: 

Waarom willen lokale (gemeente Laarbeek) ondernemers well niet adverteren bij 
Radio Kontakt? 

Deze onderzoeksvraag kon vervolgens in de volgende deelvragen gesplitst worden: 

Worden de ondernemers op een juiste manier benaderd door Radio Kontakt? 
Wat is het profiel van de adverteerders? 
Waarom zijn adverteerders well niet tevreden over Radio Kontakt? 
Wat zouden de adverteerders graag verbeterd I anders willen zien? 

Om het profiel te achterhalen moeten vragen naar het soort bedrijf en het aantal 
werknemers opgenomen worden in de enquete. 
Om er achter te komen of de manier van benaderen goed is, zijn de volgende vragen 
opgenomen: 
Hoe wilt u benaderd worden, wanneer wilt u benaderd worden en bent u ooit 
benaderd. 

6 
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Om te kunnen beoordelen of de adverteerders tevreden zijn en of ze iets verbeterd 
zouden willen zien, zijn dezelfde vragen opgenomen als in de telefonische enquete 
(Beoordeling van nieuws, muziek, presentatie, reclameboodschappen en 
algemeen. Hoe vaak men luistert en of men nu adverteert bij Radio Kontakt. 
Tevens zijn er nu vragen aan toegevoegd die betrekking hebben op de prijzen van 
Radio Kontakt, wat een radiozender beslist moet hebben, waardoor men tot het 
besluit kwam en vragen over de uitgifteverdeling (over de reclamemiddelen). 

In tabel 2 worden aile variabelen van de schriftelijke enquete overzichtelijk 
weergegeven. 

Tabel 2: Variabelen schrifteli"ke enquete 

BEDRIJF RECLAMEBOODSCHAPP 
WERKNEMERS ALGEMEEN 
HOE HOE VAAK 
WANNEER ADVERTEERT 
BENADERD PRIJZEN 

----------------~I 
NIEUWS 

ZIEK IT 
PRESENTATIE TEVERDELING 

1.9 Mogelijke verbanden tussen de vragen in beide enquetes 

In deze paragraaf worden de mogelijke verbanden de beide enquetes weergegeven 
in tabellen. 

De verbanden tussen de vragen uit de telefonische enquete worden weergegeven in 
tabel 3. Hierin zijn de getallen de vragen uit de enquete (zie bijlage 2.1). Getal 10A 
staat voor wanneer men naar de andere zenders geluisterd heeft. 

De verbanden tussen de vragen uit de schriftelijke enquete worden weergegeven in 
tabel 4. Hierin zijn de getallen de vragen uit de enquete (zie bijlage 2.2). Getal 4A 
staat voor de soort reclamemiddelen en 4B voor de percentages van de jaarlijkse 
uitgaven aan deze reclamemiddelen. 

De onderzochte verbanden zijn logische verbanden van vragen die betrekking op 
elkaar hebben. De verbanden die relevant blijken te zijn, worden in de conclusies 
besproken. 

7 
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Tabel 3: Verbandentabel telefonische enquete 
1 2 3 4 5 67 7 8 9 10 10 11 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A B A 

~=¥* 
XX Xggf X X * X X X XX X 

X X XXX X X X X X X X XIX X 
3 X X X X XWX IX X X X X X XX X X X XX X 
4 X X X XXXX X X X X X X XX X 
5 X Ix X X X X X X X X X X X X X X 
6 X 

7 X X X X X X X X X X X X X X 
A 

7 X X X X X 
B 
8 I I xTXn 
9 X X X X X X X X X X X 

10 X X I X X X X X X X X I 

10A X X 
11 X X X 
19! X X X X X X X 
20 X X X X X X X 
21 X X X X X X 
22 X 
23 X X X X 
24 X X X X 
25 X X 
26 

- CD rn= X 
27 

r-
X 

28 X X X 

1

29 X X 
30 X 
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T b I 4 V b d tab I h oft rOk At a e : er an en e sc n e IJI e enque e 
1 2 3 4A 48 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 X X X X X X X X X X X X 
2 IX IX X X X 
3 nx rxr pp~ X 

4A X X X X X X X 
48 X X X 

5 X X X X X X X X X X X 
6 X X X X X X X X X X 
7 X X X X 
8 X 
9 X X X ~~ 10 X 

11 X X X X X 
12 ! X X X X X X 
13 X X X X X 
14 X X X X 
15 X X X 
16. X X X 
17 X X 
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Hoofdstuk 2: Uitvoering van het onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van het onderzoek besproken 

2.1 Telefonische enquEUe 

De uitvoering van telefonische enquete verliep niet zo voorspoedig als gepland. De 
enquete was vrij groat en daarom duurde het tien a vijftien minuten om een enquete 
af te nemen. Tevens kreeg men te maken met de persoonlijke verhalen van de 
respondenten. 
Radio Kontakt had het eveneens druk met andere activiteiten en kon niet aan 
hulpkrachten komen voor het afnemen van de enquetes, waardoor de uitvoering van 
het onderzoek niet vlotte. Mede door deze oorzaken is de steekproefgrootte oak 
aangepast. Uiteindelijk zijn er honderdvijfenveertig enquetes afgenomen. 
De verwerking van deze enquetes bleek ook tegen te vallen. Doordat de enquetes zo 
groot waren ging hier een heleboel tijd inzitten. 

2.2 Schriftelijke enquete 

De schriftelijke enquete kende weinig problemen. Er werd boven verwachting 
geretourneerd en de verwerking ging ook war beter, doordat dit een wat kleinere 
enquete betrof. 

10 
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Hoofdstuk 3: Resultaten van de telefonische enquete 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de telefonische enquete gepresenteerd. 

3.1 Frequentiegrafieken van de telefonische enquete 

In deze paragraaf worden de resultaten van de telefonische enquete gepresenteerd 
door middel van staafdiagrammen. Elke vraag uit de telefonische enquete heeft zijn 
eigen staafdiagram. Zo krijgt men een visuele indruk van de resultaten. 

Er werden in totaal 145 enquetes afgenomen. De percentages zijn afgerand. 
Een enquete komt overeen met 0,7%. 

49% van de enquete woonde in 
Beek en Donk. 18% in Lieshout, 4% 
in Mariaheide en 29% in Aarle-Rixtel. 

Van de ondervraagden was 8% in 
de leeftijdscategorie van 13 tot 20 
jaar. 
Nog eens 8% was tussen de 21 en 30 
jaar. Een groot deel was in de leeftijd 
tussen de 31 en 40 jaar. Deze graep 
was 23% van de totale omvang. 20% 
hoorde in de groep van 41 tot 50 jaar. 
25% was tussen de 51 en 65 jaar en 
17% was 65 jaar of ouder. 

33% van de respondenten was van 
het mannel ijke geslacht. 67% was een 
vrouw. Dit was wei opvallend. 
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ondernemerudvieun 

Van de ondervraagden had 
11 % als hoogste opleiding 
het lag ere onderwijs. 26% 
had een lag ere beroeps
opleiding. 17% had de MAVO 
als hoogste opleiding. 20% 
had een middelbare beroeps
opleiding. 3% had de HAVO en 
1 % het VWO als hoogste 
opleiding. 15% had het hoger 
beroepsonderwijs en 1 % had 
de universiteit als hoogste 
opleiding. 5% antwoordde niet 
op deze vraag. 

Van de respondenten deed 
67% zelf het huishouden. 
Soms antwoordde men dat 
het huishouden met 
tweeen gedaan werd. Oit 
werd geregistreerd als 
respondent zelf. 
Bij 33% van de ondervraag
den, deed iemand anders 
het huishouden. 

2% was minder dan 10 uur 
werkzaam in cen week. 
6% werkte tussen de 10 en 
20 uur. 4% werkte tussen 
de 20 en 30 uur, 5% tussen 
de 30 en 40 uur en 14% 
werkte 40 uur of meer in 
een week. 37% van de 
ondervraagden werkte 
niet. 2% wist het niet en 
30% had de vraag n:et 
beantwoord.(Met in het 
achterhoofd dat wanneer 
men het huishouden doet, 
men waarschijnlijk niet 
ergens anders za! werken.) 

C 
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Bar Chart 
30r---------------------, 

20 

10 

Q. 0 

LO MAVO HA'IO H80 blanco 

l80 t..180 VV'JO lJn!v~rsltelt 

Hoogst genoten opleiding 

Bar Chart 
70 -r---------------------, 

50 

40 

30 

20 -
~ 'D () 

~ 
re'!::.pondent zeit u'!>mand and~fS in het 

Win VOfZ'Ofg t 1111i·:Jlouci on 

Bar Chart 
40r--------------------~ 

30 

20 

~ 10 

e 
'-
(i) 

Q 011--_--

Hoeveei uur per "veek is men \l\€rkzaam in beroep of bedrijf 

12 



rIl\"BEDRUFSKUNDE Radio Kontakt 
~w ink e , ___________________________ _ 

onde rnemtrs ad v it! zen 

Op de vraag wat is uw beroep is 
een indeling gemaakt in 
technisch (industrie, agrarisch), 
diensten, verzorging, informatie
voorziening en anders. 
Bij het antwoord anders hoort 
het beroep kunstenaar. 
12% werkte in de technische 
sector. 69% antwoordde niet. 
10% werkte in de dienstensector. 
6% in de verzorging en 2% 
in de informatievoorziening. 
1 % werkte anders (kunstenaar!) 

Het grootste gedeelte van de onder
vraagden had een gezin dat bestond 
uit een vader, moeder en kinderen. 
Deze groep was 54%. 2% had een 
gezin met vader en kind(eren). 3% 
had een gezin met moeder en 
kind(eren). 29% van de respondenten 
woonde samen (of was getrouwd). 
12% woonde op zichzelf. 
1 % beantwoordde deze vraag niet. 

Bij de ondervraagde gezinnen 
antwoordde 3% dat vader de 
zenderkeuze bepaalde. In 19% 
van de geval!en was het moeder 
die de zenderkeuze maakte. In 
3% van de gezinnen bepaalden 
de kinderen de zenderkeuze. 
De vriend of man van de onder
vraagde bepaalde in 1 % van de 
gezinnen de zenderkeuze. De 
vrouw of vriendin van de onder
vraagde bepaalde dit in 4% van de 
gevallen. In bijna aile gezinnen 
bepaalde iedereen apart zijn haar 
zenderkeuze. Namelijk in 70% van 
de gevanen. In 1 gezin bepaa!de 
niemand de zenderkeuze. 
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62% van de ondervraagden kon 
als regionaal radiostation o.a. 
Omroep Brabant noemen. 
38% kon dit niet. 

19% noemde o.a. stadsradio Helmond 
als een regionale zender. 
81 % noemde stadsradio Helmond niet. 

4% noemde centraal FM o.a. als 
een regionale zender. 96% noemde 
Centraal FM niet. 

8% noemde o.a. radio Decibel als een 
regionale zender. 92% noemde Radio 
Decibel niet. 
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81% van de ondervraagden noemde o.a. 
Radio Kontakt als een regionale zender. 
19% noemde Radio Kontakt niet. 

4% van de ondervraagden kon andere 
zenders noemen. Royaal werd 
drie keer genoemd en concert radio 101 .7 
FM werd twee keer genoemd. Ook noemde 
iemand radio Zuid. 

52% van de ondervraagden had de 
dag voor het afnemen van deze enquete 
radio geluisterd. 
48% had de vorige dag geen radio 
geluisterd. 

Van de ondervraagden die naar de radio 
geluisterd hadden, luisterde 8% naar 
radio 1. 44% luisterde niet naar radio 1. 
48% van de ondervraagden had de vorige 
dag geen radio geluisterd en kon deze 
vraag dus niet beantwoorden. Oit geldt ook 
voor de volgende grafieken. 
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9% van de ondervraagden had 
naar radio 2 geluisterd. 43% luisterde 
niet naar radio 2. 

13% luisterde de vorige dag naar 
radio 3. 39% luisterde niet naar radio 3. 
48% kon deze vraag niet beantwoorden. 
doordat ze de vorige dag geen radio 
geluisterd hadden. 

12% had de vorige dag Sky Radio 
geluisterd. 39% had deze zender niet 
geluisterd. 
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Bar Chart 
50~-------

10% had radio 10 Gold geluisterd. 
42% had deze zender niet geluisterd. JO< 

5% had radio Noordzee Nationaal 
de vorige dag geluisterd. 
48% had dit niet. En nog steeds had 
48% van de ondervraagden de radio 
de vorige dag uitstaan. 

3% had naar Veronica FM geluisterd. 
50% had niet naar deze zender 
geluisterd. 
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1 % van de ondervraagden had 
de vorige dag radio 538 geluisterd. 
51 % had geen radio 538 geluisterd. 

1% had stadsradio Helmond geluisterd. 
52% had deze zender niet geluisterd. 

Niemand van de ondervraagden 
had radio Decibel geluisterd. 
52% had deze zender niet geluisterd. 
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Omroep Brabant werd de vorige dag 
door 17% van de ondervraagden 
beluisterd. 37% hadomr"Oep Brabant 
niet beluisterd .. 

31% van de ondervraagden had 
de vorige dag naar radio Kontakt 
geluisterd. 22% had deze zender 
niet geluisterd. 

Een enkele respondent had nog 
naar een andere zender geluisterd. 
Dit was radio 5. 
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Ondltittemc Had v iU.en 

Op de vraag wanneer men naar 
de andere zenders (dan radio 
Kontakt) geluisterd had, 
beantwoordde 8% "s morgens. 
7% luisterde "s middags naar 
de andere zenders. 
2% beluisterde de andere zenders 
"s avonds en 6% luisterde de hele 
dag naar andere zenders. 
77% antwoordde niet op deze vraag. 
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12% van de respondenten 
had "s morgensvroeg tussen 
6.00 uur en 9.00 uur naar 
Radio Kontakt geluisterd. 
18% had zo vroeg nog niet 
geluisterd. 
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70% had deze vraag niet 
beantwoord. (48% die de 
radio niet aan had staan en 
nog eens 22% die geen 
Radio Kontakt geluisterd had). 

16% van de respondenten 
had tussen 9.00 uur en 12.00 uur 
naar Radio Kontakt geluisterd. 
15% had niet geluisterd tussen 
9.00 en 12.00 uur. 
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11 % luisterde tussen 12.00 uur 
en 14.00 uur naar Radio Kontakt. 
19% luisterde niet tijdens deze 
tijden. 

13% van de ondervraagden 
luisterde tussen 14.00 uur en 
17.00 uur. 17% luisterde niet 
tijdens deze uren. 
70% van de respondenten 
luisterde helemaal geen Radio 
Kontakt of had de radio die dag 
niet aanstaan. 

12% van de respondenten 
luisterde tussen 17.00 uur en 
19.00 uur naar Radio Kontak1. 
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Tussen 19.00 uur en 22.00 uur werd 
Radio Kontakt door 4% van de 
ondervraagden bel u isterd. 
26% luisterde tijdens deze uren geen 
Radio Kontakt. 

2% van de luisteraars tussen 22.00 
uur en 24.00 uur werd ondervraagd. 
29% luisterde tijdens deze tijden niet 
naar Radio Kontakt. 
En nog steeds had 70% deze vraag 
niet beantwoord. 

Geen enkele ondervraagde had 
tussen 24.00 uur en 6.00 uur 
geluisterd. 30% had tijdens deze tijden 
iets beters te doen. 
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Radio KontaKt werd door 
70% van de ondervraagden die 
week eens beluisterd. 
30% had de afgelopen week niet 
naar Radio Kontakt geluisterd. 

94% van de mensen die de enquete 
beantwoordden, hadden Radio Kontakt 
wei ooit beluisterd. 
6% had Radio Kontakt nog nooit 
beluisterd. 

39% van de ondervraagden luistert 
normaal dagelijks naar Radio Kontakt. 
35% luistert eenmaal per week of meer 
en 18% luistert minder dan eenmaal per 
week. 3% luistert nooit naar Radio 

Kontakt. 
5% anrv'Voordde niet op deze vraag. 
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77% beluistert Radio Kontakt thuis. 
5% luistert op het werk naar Radio 
Kontakt en nog eens 5% luistert in de 
auto naar Radio Kontakt. 
4% luitsert ergens anders naar Radio 
Kontakt. Dit was als men op bezoek was 
bij iemand. 
Blanco antwoordde 9%. 
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Muziekprogramma"s 
werden door 16% 
van de ondervraag
den als leukste be
oordeeld. 2% vond 
de interviews leuk. 

Bar Chart 

8% vond de zeg-maar 
Hallo-show het leukste 
programma van Radio 
Kontakt. 15% vond het 
regionieuws en andere 
informatieve program
mans leuk. 1 % vond 
alles leuk en 2% de 
sportverslagen (o.a. Dr. 
Foots) leuk. 3% vond 
Andere programma"s 
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Wat is het leukste programma bij Radio Kontakt 

leuk. Hieronder waren de programma"s top 22 1/2, spelietjesprogramma"s en 
club Kontakt. 46% wist geen antwoord op deze vraag en 7% beantwoordde 
deze vraag helemaal niet. 
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25% van de ondervraagden vindt dat Radio Kontakt beslist regionieuws moet 
hebben. 1 % vindt oude muziek erg belangrijk en nag 1 % wit van alles wat. 1 % 
vindt dat sport niet mag ontbreken en 1 % vind dat er klassiek niet mag 
ontbreken. 2% vindt dat Radio Kontakt muziek uit deze tijd moet draaien, 1 % 
wil Nederlands-talige muziek en 1 % wil afwisseling in muziek. 
66% van de ondervraagden had ap deze vraag geen mening en 8% had 
helemaal niet gantwoord. 
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Wat meet een radiezender beslist niet hebben 

Op de vraag wat moet een radiazender beslist niet hebben. antwoordde 1 % 
Schreeuwmuziek, 1 % interviews. 1 % teveel praten en nag eens 1 % house 
muziek. 9% antwoordde niet op deze vraag en 86% had geen mening. 

1 % beoordeelde het 
actueel lokaal- en 
regionieuws met slecht. 
20% had geen mening 
(dit is ook als redelijk geteld). 
66% vond het nieuws goed en 
3% vond het zeer goed. 
10% had deze vraag niet 
beantwoord. 
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7% vond de muziek bij 
Radio Kontakt slecht. 25% had 
geen mening en 55% vond de 
muziek goed. 3% beoordeelde 
de muziek als zeer goed. 

1 % van de respondenten 
vond de presentatie bij 
Radio Kontakt zeer slecht. 
17% vond de presentatie 
slecht en 31 % had geen mening. 
38% beoordeelde de presentatie 
als goed en 3% als zeer goed. 

2% beoordeelde de 
reclameboodschappen als 
zeer slecht. 15% beoor
deelde de boodschappen 
met slecht en 43% had geen 
mening. 28% vond de 
reclameboodschappen bij 
Radio Kontakt goed en 
1 % vond de boodschappen 
zeer goed. 

1 % van de respondenten 
gaf Radio Kontakt een 5. 
4% gaf Radio Kontakt 
een 6 en 3% een 6.5. 
42% gaf Radio Kontakt 
een 7 en 9% een 7.5. 
19% vond Radio 
Kontakt een 8 waard en 
3% gaf een 8.5. 2% 
van de ondervraagden 
gaf Radio Kontakt een 9. 
17% beantvvoordde deze 
vraag niet. 
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77% van de mensen heeft 
weleens gehoord van Tekst TV. 
21 % kende Tekst TV niet en 1 % 
had deze vraag niet beantwoord. 

28% van de ondervraagden kijkt 
dagelijks naar de kabelkrant. 
27% kijkt meer dan eenmaal per 
week naar de kabelkrant. 10% 
kijkt minder dan eenmaal per 
week. 13% kijkt nooit en 
20% had deze vraag niet be
antwoord. 

2% van de ondervraagden 
gat de Kabelkrant een 5.1 % 
gat een 5.5 en 3% gat een 6. 
Van de respondenten 
gat 18% T ekst TV een 7 en 
4% gaf een 7.5. 21 % gat 
de Kabelkrant een 8 en 
3% gaf een 8.5. 2% gaf een 9 
en 1 % een 9.5. 
45% van de mensen be
antwoordde deze vraag niet. 
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33% wilde niets veranderd zien bij Radio Kontakt. 35% had geen mening en 2% 
wilde meer klassiekE! muziek. Van de respondenten wilde 1 % wat meer jaren "60 
muziek. 8% had deze vraag niet beantwoord en nog eens 8% vond dat de 
presentatie veranderd moest worden. 12% vond dat er andere dingen veranderd 
moesten worden. Voor de opmerkingen die bij de deze vraag gemaakt werden, wordt 
verwezen naar bijlage 3.1. In deze bijlage worden ook de andere opmerkingen 
vermeld uit de telefonische enquete. 

3.2 Kruistabellen uit de telefonische enquete 

In deze paragraaf worden de kruisverbanden onderzocht die uit de telefonische 
enquete naar voren kwamen. Deze verbanden worden met behulp van tabellen 
weergegeven. In deze paragraaf worden aileen de relevante verbanden 
weergegeven. Op deze tabellen worden de conclusies voor een groot deel 
gebaseerd. (Hoofdstuk 6). 

De percentages in de tabellen zijn percentages van de gehele enquete. In de 
onderste rij en de laatste kolom wordt weergegeven hoe groot de omvang van een 
totale groep was t.o.v. de totale enquete. Soms wordt een percentage berekend van 
een bepaalde groep. Zo kan dan vergeleken worden of een bepaalde groep sterk 
afwijkt t.o. v. van de overige groepen (Dit percentage staat rechts boven 
weergegeven). Bij de vragen waar nauwelijks op geantwoord is, zijn geen 
kruisverbanden onderzocht. Dit is gedaan om foute conclusies te voorkomen. 
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Tabel 3.1: Kruistabel kent stadsradio Helmond en plaats 

Kent stadsradio Helmond .. Plaatsnaam Crosstabulation 

% of Total 

Plaatsnaam 

Beek en 
Donk Ueshout Mariaheide Aarle-Rixtel I Total 

Kent ja 6,9% 2,1% 1.4% 9.0% 19,3% 
stadsradio nee 42,1% 15,9% 2.8% 20.0% 80,7% 
1'.1. __ •.•• 1 

Total 49.0% 17.9% 4.1% 29.0% 100,0% 

Van de ondervraagden die stadsradio Helmond kenden kwam 9,0% uit Aarle-Rixtel. 
Oit was ten opzichte van de gehele graep uit Aarle-Rixtel 31 %. Uit Mariaheide kwam 
1,4% van de mensen die stadsradio Helmond kende. Oit was relatief ten opzichte 
van deze graep 34%. 

Tabel 3.2: Kruistabel kent Radio Kontakt en plaats 

Kent Radio Kontakt .. Plaatsnaam Crosstabulation 

% of Total 

Plaatsnaam 

Beek en 
Donk Lieshout Mariaheide Aarle-Rixtel Total 

Kent ja 37.9% 15.2% 4.1% 23.4% 80.7% 
Radio nee 11.0% 2.8% 5.5% 19.3% 
J" _ .0 L _ I.L 

Total 49.0% 17.9% 4.1% 29.0% 100.0% 

Radio Kontakt scoort zeer goed in Lieshout. 15,2% van de ondervraagden uit 
Lieshout kende Radio Kontakt. Oit was ten opzichte van de gehele groep uit Lieshout 
85%. In Beek en Oonk is Radio Kontakt iets minder bekend. 37,9% van de 
respondenten uit Beek en Oonk kende Radio Kontakt. Oit komt overeen met 77% van 
aile mensen uit Beek en Oonk. 

Tabel 3.3: Kruistabel kent Radio Kontakt en leeftijd 

Kent Radio Kontakt .. Leeftijd Crosstabulation 

% of Total 

Leeftijd 

13-20 jaar 21-30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar 51-65 jaar 65+ Total 
Kent ja 6.2% 6.9% 20.0% 15.2% 20.7% 11.7% 80.7% 
Radio nee 1.4% .7% 2.8% 4,8% 4.1% 5.5% 19.3% 
I'. "." _ I .... 

Total 7,6% 7.6% 22,8% 20.0% 24.8% 17.2% 100.0% 

Radio kontakt scoort erg goed in de categorieen met leeftijden tussen de 21-30 jaar 
en 31-40 jaar. Van de ondervraagden tussen de 21 en 30 jaar kende 6,9% Radio 
Kontakt. Oit was 91% van deze gehele graep. Van de ondervraagden tussen de 31 
en 40 jaar kende 20% Radio Kontakt . Oit was ten opzichte van deze groep 88%. 
In de categorie van 65 plussers scoorde Radio Kontakt lager. Namelijk 11,7% van 
deze graep mensen kende Radio Kontakt. Oit was 68% van deze gehele groep. 
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Tabel 3.4: Kruistabel gisteren geluisterd naar de radio en plaats 

Heeft gisteren naar de radio geluisterd * Plaatsnaam Crosstabulation 

% ofTotal 

Plaatsnaam 

Beek en 
Donk Lieshout Mariaheide Aarle-Rixtel Total 

Heeft gisteren naar ja 27.6% 9.0% 3.4% 12.4% 52.4% 
de radio geluisterd nee 21.4% 9.0% .7% 16.6% 47.6% 
Total 49.0% 17.9% 4.1% 29.0% 100.0% 

In Aarle-Rixtel werd er gelTliddeld de vorige dag minder radio geluisterd dan in de 
andere buurtdorpen. Namelijk 12,4% van de ondervraagden uit Aarle-Rixtel had de 
vorige dag de radio aanstaan. Oit was 43% van aile ondervraagde mensen uit Aarle
Rixtel. In Beek en Oonk luisterde 27,6% van de mensen de vorige dag naar de radio. 
Dit was 56% van de groep uit Beek en Donk. 

Tabel 3.5: Kruistabel gisteren geluisterd naar de radio en leeftijd 

Heeft gisteren naar de radio geluisterd * Leeftijd Crosstabulation 

% ofTotal 

Leeftiid 

13-20 jaar 21-30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar 51-65 jaar 65+ Total 
Heeft gisteren naar ja 4.1% 4.8% 11.0% 11.7% 13.1% 7.6% 52.4% 
de radio geluisterd nee 3.4% 2.8% 11.7% 8.3% 11.7% 9.7% 47.6% 

Total 7.6% 7.6% 22.8% 20.0% 24.8% 17.2% 100.0% 

In de groep 65 plussers had 7,6% de vorige dag de radio aanstaan. Dit was 44% van 
aile ondervraagde 65 plussers. Oit is iets minder dan het gemiddelde. 

Tabel 3.6: Kruistabel kent Radio Kontakt en opleiding 

Kent Radio Kontakt * Hoogst genoten opleiding Crosstabulation 

% of Total 

Hoogst genoten opleiding 

La LBO MAVO MBa HAVO \fINO HBO Jniversitei blanco 
Kent ja 6.9% 20.0% 13.8% 17.2% 2.8% 1.4% 13.8% .7% 4.1% 
Radio nee 4.1% 6.2% 3.4% 2.8% .7% 1.4% .7% 
f " ~ ,~L •• .t.. 

Total 
80.7% 

19.3% 

Total 11.0% 26.2% 17.2% 20.0% 3.4% 1.4% 15.2% .7% 4.8% 100.0% 

In de groep van lager opgeleiden LO kennen iets minder mensen Radio Kontakt 
t.a. v. het gemiddelde van de enquete. Respectievelijk als percentage van de gehele 
groep LO"ers 63%. 
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Tabel 3.7: Kruistabel gisteren radio geluisterd en leeftijd 

Heeft gisteren naar de radio geluisterd .. Leeftijd Crosstabulation 

% of Total 

Leeftijd 

M3-20 jaar 21-30 jaar 131-40 jaar ~1-50 jaar 51-65 jaar 65+ Total 
Heeft gisteren naar ja 4.1% 4.8% 11.0% 11.7% 13.1% 7.6% 52.4% 
de radio geluisterd nee 3.4% 2.8% 11.7% 8.3% 11.7% 9.7% 47.6% 

Total 7.6% 7.6% 22.8% 20.0% 24.8% 17.2% 100.0% 

De groep 65 plussers luistert iets minder radio dan de overige categorieen. Het 
percentage van aile 65 plussers dat gisteren naar de radio geluisterd had was 44%. 

Tabel 3.8: Kruistabel gisteren naar Radio Kontakt geluisterd en plaats 

Gisteren geluisterd naar radio Kontakt" Plaatsnaam Crosstabulation 

% of Total 

Plaatsnaam 

Beek en 
Donk Lieshout Mariaheide Aarle-Ri>ctel 

Gisteren ja 15.9% 5.5% 3.4% 6.2% 
geluisterd naar nee 12.4% 3.4% 6.2% 
radio Kontakt blanco 20.7% 9.0% .7% 16.6% 

Total 49.0% 17.9% 4.1% 29.0% 

Total 
31.0% 

22.1% 

46.9% 

100.0% 

Van de ondervraagden luisterde 6,2% de vorige dag radio Kontakt en kwam uit 
Aarle-Rixtel. Oit was relatief minder dan het gemiddelde van de gehele enquete. 
Namelijk 21 %. 

Tabel 3.9: Kruistabel gisteren geluisterd naar Radio Kontakt en leeftijd 

Gisteren geluisterd naar radio Kontakt .. Leeftijd Crosstabulation 

% ofTotal 

Leeftijd 

3-20 jaa '1-30 jaa ~1-40 jaa 1-50 jaa p1-65 jaa 65+ 
Gisteren ja 2.1% 2.1% 7.6% 8.3% 7.6% 3.4% 
geluisterd naar nee 2.8% 2.8% 3.4% 3.4% 5.5% 4.1% 
radio Kontakt blanco 2.8% 2.8% 11.7% 8.3% 11.7% 9.7% 
Total 7.6% 7.6% 22.8% 20.0% 24.8% • 17.2% 

Total 
31.0% 

22.1% 

46.9% 

100.0% 

Er luisterden relatief weinig 65 plussers naar radio Kontakt. Van deze groep 
luisterde 20% de vorige dag naar radio Kontakt. De groep was 3,4% van de gehele 
enquete. 
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Tabel 3.10: Kruistabel hoe vaak men Radio Kontakt luistert en plaats 

Hoe vaak luistert men naar Radio Kontakt * Plaatsnaam Crosstabulation 

% of Total 

Plaatsnaam 

Seek en 
Dank Lieshout Mariaheide Aarle-Rixtel Total 

Hoe vaak luistert dagelijks 22.1% 7.6% 1.4% 8.3% 39.3% 
men naar Radio eenmaal 
Kontakt per week 15.2% 6.9% 2.8% 9.7% 34.5% 

of meer 

minder 
dan 

8.3% 3.4% 6.2% 17.9% eenmaal 
per week 

nooit 1.4% 2.1% 3.4% 
blanco 2.1% 2.8% 4.8% 

Total 49.0% 17.9% 4.1% 29.0% 100.0% 

Van de ondervraagden luisterde 8,3% dagelijks naar Radio Kontakt en kwam uit 
Aarle-Rixtel. Oit was relatief t.o. v. deze groep 29%. 

Tabel 3.11: Kruistabel hoe vaak men naar Radio Kontakt luistert en leeftijd 

Hoe vaak luistert men naar Radio Kontakt * Leeftijd Crosstabulation 

% of Total 

Leeftijd 

3-20 jaa ;)1-30 jaa 1-40 jaa 1-50 jaa p1-65 jaa 65+ 
Hoe vaak luistel dagelijks 1.4% 2.8% 8.3% 9.7% 11.0% 6.2% 
men naar Radic eenmaal 
Kontakt perweel 3.4% 2.1% 11.7% 6.2% 6.9% 4.1% 

of meer 

minder 
dan 

2.1% 2.8% 2.1% 2.8% 5.5% 2.8% 
eenmaal 
per wee 

nooit .7% .7% .7% 1.4% 
blanco .7% 4.1% 

Total 
39.3% 

34.5% 

17.9% 

3.4% 

4.8% 

Total 7.6% 7.6% 22.8% , 20.0% 24.8% 17.2% i 100.0% 

1,4% van de ondervraagden was tussen de 13 en 20 jaar en luisterde dagelijks naar 
Radio Kontakt. Oit was van deze gehele groep 18%. 
9,7% van de respondenten was tussen de 41 en 50 jaar en luisterde dagelijks naar 
Radio Kontakt. Oit was 49% van de mensen in deze leeftijd. 11,7% van de mensen 
was tussen de 31 en 40 jaar en luisterde eenmaal per week of meer naar radio 
Kontakt. Oit was relatief 51 %. 4,1% van de ondervraagden luisterde eenmaal per 
week naar Radio Kontakt en was ouder dan 65 jaar. Oit was 24% van deze groep. 
Respectievelijk 2,1 % en 2,8% luisterde nooit naar radio Kontakt in de 
leeftijdscategorieen 13 tot 20 jaar en 21 tot 30 jaar. 
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Tabel 3.12: Kruistabel afgelopen week Radio Kontakt en plaats 

Heett atgelopen week naar Radio Kontakt geluisterd • Plaatsnaam Crosstabulation 

% of Total 

Plaatsnaam 

Beek en 
Donk Lieshout Mariaheide Aarle-Rixtel Total 

Heeft afgelopen week naar ja 35.2% 15.2% 4.1% 15.9% 70.3% 
Radio Kontakt geluisterd nee 13.8% 2.8% 13.1% 29.7% 
Total 49.0% 17.9% 4.1% 29.0% 100.0% 

15,2% van de enquete had de afgelopen week naar radio Kontakt geluisterd en 
kwam uit Lieshout, 15,9% kwam uit Aarle-Rixtel. Oit waren relatief 85% 
respectievelijk en 55% van de betreffende groepen. 

Tabel 3.13: Kruistabel heeft afgelopen week naar Radio Kontakt geluisterd en leeftijd 

Heett afgelopen week naar Radio Kontakt geluisterd • Leeftijd Crosstabulation 

% of Total 

Leeftiid 
3-20 jaa. 121-30 jaa 31-40 jaa ~1-50 jaa )1-65 jaar 65+ Total 

Heeft afgelopen week naal ja 5.5% 3.4% 18.6% 15.2% 18.6% 9.0% 70.3% 
Radio Kontakt geluisterd nee 2.1% 4.1% 4.1% 4.8% 6.2% 8.3% 29.7% 
Total 7.6% 7.6% 22.8% 20.0% 24.8% 17.2% 100.0% 

9,0% van de ol1dervraagden luisterde de afgelopen week naar Radio Kontakt en was 
65 jaar of ouder. Oit was 52% van deze groep. 

Tabel 3.14: Kruistabel geluisterd tussen 9.00 en 12.00 uur en plaats 

Heett gisteren tussen 9.00 uur en 12.00 uur naar Radio Kontakt geluisterd • Plaatsnaam Crosstabulation 

% ofTotal 

Plaatsnaam 

Beek en 
Donk Lieshout Mariaheide Aarle-Rixtel 

Heeft gisteren tussen 9.00 ja 9.0% 2.8% 2.1% 2.1% 
uur en 12.00 uur naar nee 6.2% 2.8% 1.4% 4.1% 
Radio Kontakt geluisterd blanco 33.8% 12.4% .7% 22.8% 
Total 49.0% 17.9% 4.1% 29.0% 

2,1% van de ondervraagden luisterde tussen 9.00 uur en 12.00 uur naar radio 
Kontakt en kwam uit Aarle-Rixtel. Oit was 7% van aile ondervraagden uit Aarle
Rixtel. 
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Tabel 3.15: Kruistabel geluisterd tussen 19.00 en 22.00 uur en leeftijd 

t gisteren tussen 19.00 uur en 22.00 uur naar Radio Kontakt geluisterd * Leeftijd Crosstabul. 

% of Total 

Leeftiid 

3-20 jaa >1-30 jaa 1-40 jaa 1-50 jaa p1-65 jaa 65+ Total 
Heeft gisteren tussen ja 1.4% .7% .7% .7% .7% 4.1% 
uur en 22.00 uur naar nee .7% 1.4% 7.6% 7.6% 6.9% 2.1% 26.2% 
Radio Kontakt geluist, blanco 5.5% 5,5% 15.2% 11.7% 17.2% 14.5% 69.7% 

Total 7.6% 7.6% 22.8% 20.0% 24.8% 17.2% 100.0% 

Er luisterde 1,4% van de ondervraagden tussen 19.00 uur en 22.00 uur naar Radio 
Kontakt en was tussen de 13 en 20 jaar. Oit was relatief van aile 13 tot 20 jarigen 
18%. 

Tabel 3.16: Kruistabel wat is het leukste programma en leeftijd 

Wat is het leukste programma bij Radio Kontakt * Leeftijd Crosstabulation 

% of Total 

Leeftijd 

3-20 jaa 1-30 jaa 1-40 jaa 1-50 jaa 1-65 jaa 65+ Total 
Wat is het lei muziekprogramn 
programma t (muziek fabriek, 

.7% 1.4% 6.2% 4.1% 2.8% .7% 15.9% 
Radio Kontaf verzoekplatenprc 

ma"s) 

interviews 1.4% .7% 2.1% 

zeg maar Hallo s 1.4% .7% 1.4% 2,1% 1.4% 1.4% 8.3% 

Laarbeek actuee 
nieuws, informat 3.4% 3.4% 2.8% 5.5% 15.2% 
Veghel 

weet niet 4.8% 4.8% 10,3% 8.3% 12.4% 4.8% 45.5% 

blanco .7% .7% ,7% 1.4% 3.4% 6.9% 

alles 1.4% 1.4% 

andere .7% .7% .7% .7% 2.8% 

sport .7% .7% .7% 2.1% 

Total 7.6% 7.6% 22.8% 20.0% 24.8% 17.2% 100.0% 

Van de luisteraars tussen de 13 en 20 jaar vindt 1,4% de zeg maar hallo show het 
beste programma. Oit is 18% van deze ondervraagde groep. Van de mensen tussen 
de 41 en 50 jaar vindt 4,1 % muziekprogramma"s de beste programma"s bij Radio 
Kontakt. Oit was 21 % van aile ondervraagde mensen tussen de 41 en 50 jaar. Van 
de mensen van 65 jaar en ouder vindt 5,5% de nieuwsprogramma"s de beste 
programma"s bij Radio Kontakt. Oit was 32% van aile ondervraagde 65 plussers. 

34 



!'If.BEDRIJFSKUNDE Radio Kontakt PVV ink e , _____________________________ _ 

ond c t n em c rsad v j e zen 

Tabel 3.17: Kruistabel beoordeling presentatie en hoe vaak men luistert naar 
Radio Kontakt 

Beoordeling van de presentatie bij Radio Kontakt .. Hoe vaak luistert men naar Radio Kontakt 
Crosstabulation 

% of Total 

Hoe vaak luistert men naar Radio Kontakt 

minder 
eenmaal dan 
per week eenmaal 

dagelijks of meer per week nooit blanco Total 
8eoordeling van de zeer 

.7% .7% 1.4% presentatie bij slecht 
Radio Kontakt slecht 8.3% 7.6% .7% 16.6% 

geen 
7.6% 11.7% 10.3% 1.4% 31.0% 

mening 

goed 20.7% 13.8% 3.4% 37.9% 
zeergoed 2.8% .7% 3.4% 

blanco 2.8% 2.1% 4.8% 9.7% 
Total 39.3% 34.5% 17.9% 3.4% 4.8% 100.0% 

20,7% van de ondervraagden luistert dagelijks naar radio Kontakt en beoordeelde de 
presentatie met goed. Dit was relatief 53% van deze groep. 8,3% van de 
respondenten die dagelijks luisteren, beoordeelde de presentatie met slecht. Dit was 
van de groep dagelijkse luisteraars 21 %. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten van de schriftelijke enquete 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de schriftelijke enquete gepresenteerd. 

4.1 Frequentiegrafieken van de schriftelijke enquete 

In deze paragraaf worden de resultaten van de schriftelijke enquete gepresenteerd 
door middel van staafdiagrammen. Elke vraag uit de schriftelijke enquete heeft zijn 
eigen staafdiagram. Zo krijgt men een visuele indruk van de resultaten. 

De enquete werd door 67 bedrijven teruggestuurd. 1,5% staat dan voor 1 
teruggestuurde enquete. De cijfers zijn afgerond . 

Op de eerste vraag in de enquete werden 
soms meerdere antwoorden gegeven. 

73% van de ondervraagden vindt dat 
ze een dienstverienend bedrijf hebben. 

30% van de ondervraagden vindt 
dat ze een technisch bedrijf hebben. 

Er werden bijna geen informatie
Voorzienende bedrijven ondervraagd. 
Het percentage met een informatie
Voorzienend bedrijf was 3%. 
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Het percentage met een verzorgend 
bedrijfwas 3%. 

De ondervraagde ondernemingen waren 
vooral kleine ondernemingen. 73% van de 
respondenten antwoord dat ze tussen de 
nul en tien werknemers hebben. 15% heeft 
een bedrijf met 11-25 mensen. Er zijn 
slechts een paar grotere bedrijven. 
6% met tussen de 26 en 50 werknemers 
3% met tussen de 51 en 100 werknemers 
3% met tussen de 101- 500 werknemers 

-1 

" 

Heeft een verzorgend bedrijf 

80,---------~·----------------.__. 

i 
1'.('1 

I 
i 

, I ,Ij 1 
I 

I 

',. J 

51·100 IOl·~OO 

De jaarlijkse uitgifte aan 
reclamemiddelen is erg 
verschillend. De gemiddelde 
uitgifte ligt tussen de fl. 1000, 
en fl. 5000,-. 

:\0,----------------------------, 

10% gaf tot fl. 1000,- uit. 
24% gaf meer dan fl. 1001,
uit 
22% gaf meer dan fl. 5000.
uit. 
10% gaf meer dan ,fl. 10.000,
uit. 
5% gaf meer dan fl. 20.000,
uit. 
6% gaf meer dan fl. 30.000.
uit 
5% gaf meer dan fl. 50.000.
uit. 

37 

20 

10 

() 

JaarliJkse Llitgifte aan reclarnernlddelen 



IIl!'BEDIUSFSKUNDE Radio Kontakt 
~w j n kef ______________________________ _ 

onduneJneuldv iete" 

34% van de bedrijven gebruikt 
radiorecl ame. 

7QT------------------------, 
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Radio 

j<l nee blanco 

Televisie wordt nauwelijks gebruik1 100....----------------------, 

als adverteermiddel. 3% gebruikt 
televisie als adverteermiddel. 

76% gebruikt kranten, folders 
en wijkbladen als adverteermiddel. 
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TeksttTV wordt door 8% 
van de ondervraagden als adverteer
middel gebruikt. 

8% gebruikt de gouden gids of 
het telefoonboek om in te 
adverteren. 

34% van de respondenten 
gebruikt sponsoring of clubbladen 
om in te adverteren 
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18% van de bedrijven 
gebruikt andere 
reclamemiddelen o.a.: 
Mailings 
Programmaboekjes 
Catalogi 
Boardings 
Vitrines 
Lichtbakken 
Beurzen .... 
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34% heeft dit jaar al 
radioreclame gebruikt. 

28% heeft al eerder bij Radio 
Kontakt geadverteerd. 
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2% heeft dit jaar al bij 
Omroep Brabant ge
adverteerd. 

Niemand heeftdit jaar 

+' 
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III 
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bij Radio Decibel geadverteerd. 

Niemand heeft dit jaar 
bij Stadsradio Helmond gead
verteerd. 
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l-leeft ditjaar al bij omroep Brabant geadverteerd 
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Heeft dit jaar al bij stadsradio Helmond geadverteerd 

41 



Radio Kontakt I'Ii'\"BEDRUFSKUNDE 
PW ink e I 

ondettl:tmuu.dilieltB ---------------------------------

5% heeft bij Centraal FM 
geadverteerd. 

5% heeft al bij andere 
zenders geadverteerd o.a.: 

Landelijke Hilversum 1-2-3 
Skyline 
Sky Radio 
Radio 3 FM 

27% wit schriftelijk 
benaderd worden. 
10% telefonisch 
25 % persoonlijk 
30% njet 
8% had geen mening 
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16% van de ondervraagden 
wi! Us morgens benaderd 
worden. 3% wil"s middags 
benaderd worden. 

oo~-------------------------------------------, 

8% wil "s avonds 
benaderd worden en 
6% op maandag-zaterdag. 
67% antwoordde niet. 
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"s rrnrgens blanco 

·s mddags maandag-zaterdag 

Wanneer wil men bij voorkem benaderd worden 

3% vindt Radio Kontakt 
veel te duur. 16% vindt 
Radio Kontakt duur. 

40~---------------------------------------------, 

36% vindt de prijzen 
normaal en 6% vindt 
Radio Kontakt goedkoop. 
35% wist het niet en 

30 

20 

4% antwoordde niet. 

37% is bereid om 30 tot 40 
gulden te betalen. 13% 41 tot 
50 gulden. 3% 51 tot 60 gulden. 
En 2% wi! best 61-70 gulden 
betalen. 45% antwoordde niet 
op deze vraag. 

10 

normaal goe{lkoOI) w eel met t>lanco 

Wal vil)dt 11101) van do plij,:on van Raljlo Kontakt 

',() r-----------~--------------. 
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57% van de ondervraagden vindt 
het belangrijk om als radiozender 
veelluisteraars te hebben. 
23% vond dit niet belangrijk en 20% 
antwoordde blanco. 

16% van de ondervraagden vind het 
belangrijk om als radiozender 
een bepaalde doelgroep te hebben. 
64% vond dit niet belangrijk en 20% 
antwoordde blanco. 

Als doelgroepen werden genoteerd: 
regio 
hoofdbewoners 
agrariers 
twee verdieners 
vanaf 35 jaar 
autobezitters 

31 % vind het belangrijk om als radio
zender goede muziek te draaien. 
49% vond dit niet en 20% antwoordde 
blanco. 
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25% vind het belangrijk om als 
radiozender veel regionieuws 
te hebben. 
55% vond het niet belangrijk 
om veel regionieuws te hebben 
en 20% antwoordde blanco. 

2% vindt het belangrijk om 
andere dingen te hebben. 
78% vonddit nieten 20% 
antwoordde blanco. 

Er werd genoemd: 
"Radiobereik moet aansluiten 
aan mijn marktgebied (afzet
gebied, dus in bepaalde regio) 

88% is op de hoogte van het 
bestaan van Radio Kontakt. 
10% niet en 2% antwoordde 
blanco. 
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63% luistert naar Radio Kontakt 
27% luisterde niet en 10% 
antvvoordde niet. 

2% beoordeelt het regionieuws 
met zeer slecht. 8% beoordeelt 
dit met slecht. 9% heeft er geen 
mening over. De meerderheid 
43% vindt het goed en 2% vindt 
het zeer goed. 37% antwoordde 
niet. 

Opmerking door iemand die 
een tvvee (slecht) gaf : 
"Allemaal herhalingen via krant of 
P.P." (enquete 47) 

2% vindt de muziek zeer slecht. 
2% vindt de muziek slecht. 
3% heeft geen mening. 
51 % vindt de muziek goed en 
6% zeer goed. 
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6% vindt de presentatie bij Radio 
Kontakt zeer slecht. 10% vindt de 
presentatie bij Radio Kontakt slecht. 
15% heeft geen mening. 
31 % vindt de presentatie bij Radio 
Kontakt goed. 

6% vindt de reclameboodschappen 
bij Radio Kontakt slecht. 12% heeft 
daar geen mening over en 42% vindt 
de reclameboodschappen bij Radio 
Kontakt goed. 3% vind de reclame
Boodschappen zeer goed. 
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Z ~t?I' goed blanco 

HnoordHlIno "nn locianmlloodschapPHIl t)ij Radio KontAkt 

2% geeft Radio Kontakt een 3. ;0,----------------------, 

2% geeft Radio Kontakt een 4. 
3% geeft Radio Kontakt een 5. 
15% geeft Radio Kontakt een 6.", 
24% geeft Radio Kontakt een 7. 
18% geeft Radio Kontakt een 8. 
En 3% geeft Radio Kontakt een 9. .'0 

Blanco nog steeds 37%. 
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63% van de bedrijven is ooit benaderd 
door Radio Kontakt. 
12% was niet benaderd. 
25% antwoordde niet. 
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nee 

Is ooit benaderd door Radio Kontakt 

blanco 

30% adverteert nu bij Radio Kontakt. 
42% adverteert nu niet bij radio Kontakt. 
28% antwoordde niet. 
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Adverteert nu bij Radio Kontakt 
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Bar Chart 
'0.,..----------·--------, 

I) .. .;n ~;jnlre'kl_«M!J~ -..,'1':et filet 

(!II,j, g.:o'i"\ti; li~l!oJd~w~ a'lfltt" 

1 0% van de ondervraagden vindt Radio Kontakt geen aantrekkelijke radiozender 
voor hun bedrijf. 18% besloot door de goede benadering van Radio Kontakt om te 
gaan adverteren. 36% had een andere reden waardoor de besluitvorming belnvloed 
werd. 8% wist het niet en 28% antwoordde niet op deze vraag. V~~r de opmerkingen 
die bij deze vraag geschreven werden, verwijs ik naar bijlage 4.1. Oak de: 
opmerkingen die ten aanzien van de gehele enquete gemaakt werden, zijn te vinden 
in bijlage 4.1. 

4.2 Kruistabellen uit de schriftelijke enquete 

In deze paragraaf worden de kruisverbanden onderzocht die uit de telefonische 
enquete naar voren kwamen. Deze verbanden worden met behulp van tabellen 
weergegeven. In deze paragraaf worden aileen de belangrijkste verbanden 
weergegeven. Op deze tabellen wordt de conclusie voor een greot dee I gebaseerd. 
(Hoofdstuk 6). 

Tabel 4.1: Technisch bedrijf en benadering 

Heeft een technisch bedrljf * Hoe wil men het Ilefste benaderd worden Crosstabulation 

(y~ within Hoe wit men het liefste benaderd worden 

Hoe wit men het liefsle benaderd worden 

geen 
schriftelijk telefonisch persoonlljk nie! mening Total 

Heeft een ja 22.2% 57.1% 29.4% 300% 20.0% 29.9% 
technisch bedrijf nee 77.8% 42.9% 70.6% 700% 80.0% 70.1% 

Total 100.0% 100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 100.0% 

Van de ondernemers die telefonisch benaderd wilden worden, had 57,1% een 
technisch bedrijf. 
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Tabel 4.2: Technisch bedrijf en radio 

Heeft een technisch bedrijf * Radio Crosstabulation 

% within Radio 

Radio 

ia nee blanco Total 
Heefteen ja 39.1% 20.0% 75.0% 29.9% 
technisch bedrljf nee 60.9(Vo 80.0% 25.0% 70.1% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Van de ondernemers die radioreclame gebruikten, had 39,1% een technisch 
bedrijf. 

Tabel 4.3: Heeft dit jaar radioreckame gebruikt en de prijzen bij Radio Kontakt 

t dit jaar al radioreclame gebruikt * Wat vindt men van de prijzen van Radio Kontakt Crosstabula 

% within Wat vindt men van de prijzen van Radio Kontakt 

Heert dit jaar al ja 

radioreclame gebruikt nee 

Total 

f---~~ \,.ir.lC!t!!1~~_va.n .g~_P..~~!l ~~r:! ~adio K~0~<!..kt .", __ ~ 
veel te Ii· 1 j I 
duur i duur ! normaal goedkoopiweet niet i blanco i Total 
50.0% i 45.5% \ 45.8% 25.0%! 21.7%! I 34.3% 

50.0% ! 54.5':-'0 I 54.2%' 75.0%! 78.3%! 1000% I 65.7'% 

1000% i 100.0% I 100.0% . 100.0% f 100.0% j 100 O°/.) i 100.0% 

Van de ondernemers die de prijzen van Radio Kontakt goedkoop vonden, had 25% 
dit jaar al geadverteerd. 

Tabel 4.4: Radioreclame en bereeid te betelen 

t jaar al radioreclame gebruikt * Wat is men be raid ta betalen voor een advertentie van 15 sec. 7 ke 
week Crosstabulation 

% within Wat is men bereid te betalen voor een advertentie van 15 sec 7 keer in de week 

is men bereid te betalen voor een advertentie van 15 se 
keer in de week 

3()..40 41-50 51-60 61-70 blanco Total 

Heeft dit jaar a! ja 360% 44.4% 50.0% 30.0% 34.3% 

radioreclame gebruikt nee 64.0% 55.6°/0 50.0% 100.0% 70.0% 65.7% 

iota! 1000% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Van de ondernemers die bereid zijn om 30 tot 40 gulden te beta len, heeft 36% dit 
jaar al radioreclame gebruikt. 
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Tabel 4.5: Geadverteerd bij Centraal FM en prijzen Radio Kontakt 

Ir al blj Centraal FM geadverteerd ... Wat vindt men van de prijzen van Radio Kontakt Cros 

% within Wat vindt men van de prijzen van Radio Kontakt 

Wat vindt men van de prijzen van Radio Kontakt I 
-~~~~;e J duur Inormaa~-o~~:::~:-niet! blan~~-' Total 

Heaft dit jaar al bij ja ! I 12.5% j 4.5% 
Centraal FM geadvi nee 50.0% I 45.5% I 33.3% 25.0% 21.7% ~ 29.9% 

blanco 50.0% i 54.5% I 54.2% • 75.0% I 78.3% : 100,0% 65.7% 
Total 100.0% i 100.0<>/0 100.0% J 100.0% 1100,0% ; 100.0% 100.0% 

Van de ondernemers die de prijzen bij Radio Kontakt normaal vinden, had 12,5% het 
afgelopen jaar bij Centraal FM geadverteerd, 

Tabel 4.6: Geadverteerd bij Radio Kontakt en luistert Radio Kontakt 

Heaft dit jaar al bij Radio Kontakt geadverteerd * Luistert naar Radio Kontakt 
Crosstabulation 

% within Luistert naar Radio Kontakt 
Luistert naar Radio Kontakt ! 

ja nee blanco Total 
Heeft dit jaar al bij Radio ia 40.5% 11.1% 28.4% 
Kontalct geadverteerd nee 2.4% 16.7% 6.0% 

blanco 57.1% 72.2% 100.0% 65,7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0o/~ 

Van de ondernemers die naar Radio Kontakt luisteren, heeft 40,5% dit jaar al bij 
Radio Kontakt geadverteerd. 

TabeI4.7: AI radioreclame gebruikt en adverteert nu bij Radio Kontakt 

Heeft dit jaar at radioreclame gebruikt * Adverteert nu bij Radio Kontakt Crosstabulation 

% Within Adverteert nu bij Radio Kontakt 

Adverteert nu bii Radio Kontakt 
ja nee blanco Total 

Heeft dit jaar al ja 90.0% 7.1% 15.8% I 34.3% 
radioreclame gebruikt nee 10.0% 92.9% 84.2% I 65.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% I 100.0% 

Van de ondernemers die adverteren bij Radio Kontakt, heeft 90% dit jaar al 
radioreclame gebruikt 
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Taber 4.8: Adverteert nu bij Radio Kontakt en besruit 

dit jaar al bij Radio Kontakt geadverteerd * Waardoor is men tot een besluit gekomen Crosstabul 

% within Waardoor is men tot een besluit gekomen 

-:~:~~l1Ql:~t!~~nQ~i~!!~~'L·-··1 
aantrekkelijke \benadering ! ! I I 
zender voor i wei gaan I I i I 
miln bedrijf i adverteren I weet niet ' anders i blanco : Total 

Heeft dit jaar al bij Radio ja 28,6% I 83,3% I 20.0% 16,7% I 10.5% I 28.4% 
Kontakt geadverteerd nee 14.3% I 15,8% 60% 

16.7% i I 
blanco 57.1% 80,0% 83.3% I 73.7t}/r> 65,7% 

Total 100.0% I I 
100.0% i 100.0% 100.0% I 100.0% 100,0% 

Van de ondernemers die besloten hadden am bij Radio Kontakt te gaan adverteren 
door de goede benadering, had 83,3% dit jaar al bij Radio Kontakt geadverteerd. 

Tabel 4.9: Wat vindt men berangrijk en adverteert nu bij Radio Kontakt 

Men vlndt het belangrljk om als radiozender veel regionleuws te hebben ., Adverteert nu bij 
Radio Kontakt Crosstabulation 

% within Adverteert nu bij Radio Kontakt 

Adverteert nu bii Radio Kontakt 
ja nee blanco Total 

Men vindt het belangrijk om als ja 40.0% 28.6% 5.3% 25,4% 
radiozender veel regionieuws te nee 55.0% 53.6% 52.6% 53.7% 
hebben blanco 5.0% 17.9% 42,1% 20.9% 
Total 100.0% 100.0% 100,0% 100.0% 

Van de ondernemers die nu adverteren bij Radio Kontakt vindt 40% het belangrijk 
am veel regionieuws te bieden. 

Tabel 4.10: Luistert naar Radio Kontakt en adverteert nu bij Radio Kontakt 

.uistert naar Radio Kontakt * Adverteert nu bij Radio Kontakt Crosstabulatior 

% within Adverteert nu bij Radio Kontakt 

Adverteert nu bii Radio Kontakt 

ja nee blanco Total 
Luistert naar ja 90.0% 71.4% 21.1% 62,7% 
Radio Kontakt nee 10.0% 14.3% 63.2% 26.9% 

blanco 14.3% 15,8% 10.4%1 
Total 100.0% 100,0% 100.0% 100.0% 

Van de ondernemers die adverteren bij Radio Kontakt luistert 90% naar Radio 
Kontakt. 
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label 4.11: Heeft dit jaar al radioreclame gebruikt en de prijzen bij Radio Kontakt 

al geadverteerd bij andere zenders '" Wat vindt men van de prijzen van Radio Kontakt Cre 

% within Wat vindt men van de prijzen van Radio Kontakt 

Wat vindt men van de prijzen van RadIo Kontakt __ .J 
.... ~-.-........ ~.~.~........ I ~.-' • 

veel te i ; I I ! i 
duur ! duur !normael ~oedkoo~et nieti blanco i Total 

Heeft dit jaar al ja 
geadverteerd bij ande! nee 
zenders blanco 

Total 

50.0% I : : 1 8.7G/o I : 4.5% 

I 45.5% i 45.8% I 25.0% i 13.0% I l 29.9% 

50.0% ! 54.5% i 54.2% ! 75.0% II 78.3% 1100.0% ! 65.7% 
. I! I I 

100.0% 1100.0%100.0% 1100.0% 1100.0% j100.0% j1000% 

Van de ondernemers die Radio Kontakt veel te duur vinden, had de helft het 
afgelopen jaar al bij andere zenders geadverteerd. 

label 4.12: Rapportcijfer en adverteert nu bij Radio Kontakt 

Rapportcijfer Radio Kontakt in algemeen '" Adverteert nu bij Radio Kontakt 
Crosstabulation 

% within Adverteert nu bij Radio Kontakt 

Adverteert nu bii Radio Kontakt 

ja nee blanco Total 
Rapportcijfer 3.00 3.6% 1.5% 
Radio 4.00 5.0% 1.5% 
Kontakt in 5.00 3.6% 5.3% 3.0% 
algemeen 

6.00 15.0% 25.0% I 14.9% 

7.00 25.0% 32.1% 10.5% 23.9% 

8.00 40.0% 107% 53% 17.9% 

9.00 10.0% 3.0% 

blanco 5.0% 25.0% 78.9% 34.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Van de ondernemers die nu adverteren bij Radio Kontakt beoordeelde 40% de 
radiozender met een acht. 
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Tabel 4.13: Prijzen bij Radio Kontakt en adverteert nu bijRadio Kontakt 

Vat vindt men van de prijzen van Radio Kontakt * Adverteert nu bij Radio Kontakl 
Crosstabulation 

% wIthin Adverteert nu bij Radio Kon1akt 

Adverteert nu bij Radio Kontakt 
ja nee blanco Total 

Wat vlndt men van veel te 
10.5% 3.0% de prijzen van duur 

Radio Kontakt duur 25.0% 21.4()/Q 16.4% 
normaal 550% 32.1% 21.1% 35.8% 
goedkoop 50% 7.1% 5.3% 6.0% 
weetniet 150% 35.7u/o 52.6"/<> 34.3% 
blanco 3.6% 10.5% 4.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 1000%> 

25% van de ondernemers die nu bij Radio Kontakt adverteren, vinden de prijzen 
duur. 

TabeI4.14: Adverteert nu bij Radio Kontakt en besluit 

dvarteert nu bij Radio Kontakt" Waardoor is men tot €len besluit gekomen Crosstabulatio 

% within Waardoor is men tot een besluit gekomen 

Waardoor is men tot een besluit gekomen I 
. " ....................... , ............ _ ....... [ ................... ," ................ _., ...... -. .... j 

! door : I I 
geen ! goede I i I 

~antrekkelijke !benadenng ! I i 
! i zender voor . wei gaan ! I 

! mijn bedrjjf I adverteren 1 weet niet landers I blanco Total 
Adverteert nu biJ ja 14.3% I 91.7% i 20.0% I 20.8% I 10.5% I 29.9% 
Radio Kontakt nee 85.7% 8.3% I 80.0% ! 708% ! 41.8% 

! , . I i 
blanco , 

i 83% I 89.5% i 28.4% 
! 

Total 100.0% 1000% I 100.0% I 100.0% i 100.0G/o i 1000% 

Van de ondernemers die door de goede manier van benaderen besloten om bij 
Radio Kontakt te gaan adverteren, adverteerde 91,7% nog steeds bij Radio Kontakt. 
Van de mensen die Radio Kontakt geen aantrekkelijke zender vonden voor hun 
bedrijf, adverteerde 14,3% bij Radio Kontakt. Dit is opvallend. 
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Tabel 4.15: Jaarlijkse uitgaven aan radio 

Jaarlijkse uitgifte aan reclamemiddelen * Radio Crosstabulation 

% within Radio 
Radio 

ja nee blanco Total 
Jaarlijkse uitgifte tot fl 

17.5% 10.4% 
aan 1000.-
reclamemiddelen meer 

danfl 8.7% 35.0% 23.9% 
1001.-

meer 
dan fl 39.1% 150% 22.4% 
5.000.-

meer 
dan fl 17.4% 7.5% 10.4% 
10.000.-

meer 
dan fl 4.3% 5.0% 4.5% 
20.000.-

meer 
dan 8.7% 5.0% 6.0% 
30.000.-

meer 
dan 8.7% 2.5% 4.5% 
50.000.-

blanco 13.0% 12.5% 100.0% 17.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

39,1% van de ondernemers die radioreclame gebruiken,gaven meer dan tl. 5.000,
uit aan reclamemiddelen. 17,4% gat meer uit dan dan tI10.000,- aan 
reclamemiddelen. 35% van de ondernemers die geen radioreclame gebruikte, gat 
tussen de tl. 1001, - en fl. 5000,- uit aan reclamemiddelen. 
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Tabel 4.16: Heeft dit jaar al radioreclame gebruikt en luistert naar Radio Kontakt 

Heaft dit jaar al radioreclame gebruikt '" Luistert naar Radio Kontakt Crosstabulation 

% within Luistert naar Radio Kontakt 

luistert naar Radio Kontakt 

is nee blanco Total 
Heeft dit jaar al ]a 42.9% 27.8% 34.3% 
radioreciame gebruikt nee 57.1% 72.2% I 100.0% 65.7% 

Total 100.0% 100.0% 1000% 100.0% 

Van de ondernemers die dit jaar al geadverteerd hebben, luistert 42,9% naar Radio 
Kontakt. 
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Hoofdstuk 5: Conclusies 

In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek besproken aan de hand 
van de deelvragen uit het onderzoek. 

5.1 Conclusies telefonische enquete 

In deze paragraaf worden de conclusies uit de telefonische enquete besproken. De 
dik gedrukte woorden zijn kernwoorden en de dik gedrukte en onderstreepte 
woorden zijn belangrijke conclusies die ook bij de aanbevelingen gebruikt zullen 
worden. 

5.1.1 Oeelvragen t.a.v. onderzoek luisteraars 

Hoeveel mensen luisteren naar Radio Kontakt? 
Waarom luistert men well niet naar Radio Kontakt? 
Wat zouden de luisteraars graag verbeterd I anders willen zien? 

5.1.2 Antwoorden op de deelvragen van de telefonische enquete 

• Hoeveel mensen luisteren naar radio Kontakt? 

Van de ondervraagde mensen had 70% de afgelopen week naar Radio Kontakt 
geluisterd. De dagelijkse luisteraars betrof 39% van de enquete, de mensen die 
eenmaal per week luisterden 35% en de mensen die minder dan eenmaal per week 
luisterden was 18% van de gehele enquete. Slechts 3% van de ondervraagden 
luisterde nooit naar radio Kontakt. 
Een grote meerderheid (81 %) kon Radio Kontakt noemen als een regiogericht 
radiostation. 

• Waarom luistert men well niet naar Kontakt? 

Radio Kontakt wordt in het algemeen goed beoordeeld. Gemiddeld wordt ongeveer 
een zeven als rapportcijfer gegeven. De meningen over de presentatie bij Radio 
Kontakt waren wat meer verdeeld. In de enquete werden ook opmerkingen gemaakt 
ten aanzien van de presentatie. 
65 plussers beoordelen de muziek bij Radio Kontakt wat minder goed dan 
gemiddeld, terwijl deze groep Radio Kontakt toch gemiddeld een acht geeft.1 
Na zeven uur Us avonds wordt Radio Kontakt beslist minder beluisterd. 

• Wat zouden de luisteraars graag verbeterd I anders willen zien? 
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De grootste groep wilde niets veranderen of wist het niet. Een gedeelte vond dat de 
presentatie moest veranderen. 

5.1.3 Andere gegevens uit de telefonische enquete 

Een grote meerderheid van de mensen kende de Kabelkrant. Ongeveer een kwart 
van de ondervraagden keek dagel ijks naar de Kabelkrant en nog een kwart keek 
eenmaal per week of meer. Men gaf gemiddeld een zeveneneenhalf voor de 
Kabelkrant. Naar de kabelkrant keken gemiddeld wat minder 65 plussers en relatief 
veel LBO"ers. Mensen die veertig uur per week werkten of meer en samenwonend 
waren keken gemiddeld meer naar de Kabelkrant. 
Radio Kontakt is wat minder bekend onder de groep 65 plussers. Deze gehele 
groep luistert in het algemeen ook minder radio. Radio Kontakt was iets minder 
bekend onder de mensen met een LO-opleiding (dis is voor een groot deel de groep 
65 plussers). Radio Kontakt was verder bekend onder aile leeftijdsgroepen. Radio 
Kontakf werd waf minder beluisterd door mensen uit Aarle-Rixtel (vooral tussen 
9.00 en 12.00 uur). De luisteraars tussen 9.00 en 12.00 uur waren vooral mensen 
tussen de 31 en 65 jaar. Na 14.00 uur kreeg Radio Kontakt ook luisteraars uit de 
andere categorieen. Veel samenwonenden kenden Radio Kontakt en relatief minder 
alleenwonenden. Mensen die veertig uur per week of meer werkten per week 
luisterden gemiddeld tussen 6.00 en 9.00 uur meer naar Radio Kontakt. Tussen 6.00 
en 9.00 uur waren de luisteraars vooral ouder dan 31 jaar. Een relatief groter deel 
was uit de leeftijd tussen de 31 en 50 jaar. 
Een grote groep mensen die "s morgens ook naar andere zenders luisterden, 
luisterden tussen 6.00 uur en 9.00 uur naar Radio Kontakt. 
Mensen die tussen de 21 en 30 jaar oud waren en de mensen die meer dan 40 uur in 
de week werkten luisterden gemiddeld op het werk meer naar de radio. Jongeren 
tussen de 13 en 20 jaar vonden de zeg maar hallo show het beste programma. 
De mensen die tussen 9.00 uur en 12.00 uur luisterden, vonden de zeg maar hallo 
show het beste programma. Op de tweede plaats vond deze groep 
muziekprogramma"s de beste programma"s. 
De mensen die tussen 12.00 uur en 14.00 uur luisterden vonden de 
muziekprogramma"s de beste programma"s (tweede was de zeg maar hallo show). 
De mensen die tussen 17.00 uur en 19.00 ulJr luisterden kozen de 
muziekprogramma"s als beste programma"s, daarna kwamen de 
nieuwsprogramma"s. Van de luisteraars tussen 19.00 uur en 22.00 uur vond een 
relatief groot deel de zeg maar hallo show het beste programma van Radio Kontakt. 
De dagelijkse luisteraars vonden de muziekprogramma"s de beste prograrnma"s. 
Radio Kontakt had tussen 17.00 uur en 19.00 uur minder luisteraars uit Lieshout en 
een relatief groter deel luisteraars tussen de 51 en 65 jaar. Tussen 19.00 uur en 
22.00 uur werd er meer geluisterd door jongeren. 

Mensen uit Beek en Donk beoordelen relatief het nieuws wat minder goed. 
Jongere mensen en samenwonenden beoordelen de reclameboodschappen op 
Radio Kontakt met slecht. De groep mensen tussen de 31 en 40 jaar vond de 
reclameboodschappen gemiddeld goed. 
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5.1.4 Gegevens van andere radiostations 

Stadsradio Helmond werd als derde genoemd als een regiogericht radiostation. 
Stadsradio Helmond is bekender onder de mensen uit Aarle-Rixtel dan uit de andere 
dorpen. Stadsradio Helmond was bekender onder mensen tussen de 13 en 40 jaar. 
De gemiddelde opleiding van de luisteraars van Stadsradio helmond was een 
MAVO-opleiding. Stadsradio Helmond was iets bekender onder gezinnen en wat 
minder bekend onder de samenwonenden. 

Radio Decibel was bekender onder de leeftijden tussen de 13 en 20 jaar. 

Centraal FM was bekender onder de jongeren tussen de 13 en 30 jaar. 

Omroep Brabant werd als dikke tweede genoemd als een regiogericht radiostation. 
Omroep Brabant was bekender onder de wat oudere mensen. Namelijk de groep 
tussen de 51 el1 65 jarige mensen. De luisteraars van Omroep Brabant waren vooral 
tussen de 31 en 65 jaar. De groep 65 plussers die naar Omroep Brabant luisterde, 
was relatief groot. Ook luisterde er relatief meer samenwonenden naar Omroep 
Brabant. De mensel1 die naar Omroep Brabant luisterden, vonden 
nieuwsprogramma"s bij Radio Kontakt de beste programma"s. Deze groep mensen 
beoordeelde de muziek bij Radio Kontakt iets minder goed en had over de 
presentatie geen mening. Van de mensen die naar Omroep Brabant luisterden had 
een groot deel geen mening over de reclameboodschappen bij Radio Kontakt. 

Sky Radio werd door 61 % (van de mensen die er de vorige dag naar geluisterd 
hadden) dagelijks beluisterd. Deze groep bestond vooral uit mensen tussen de 31 en 
40 jaar en had l1auwelijks luisteraars van 65 jaar en ouder. Van de groep mensen die 
naar Sky Radio luisterden, vond een relatief groot deel de muziekprogramma"s bij 
Radio Kontakt de beste programma"s. 

Radio 1 werd aileen beluisterd door mensen van 31 jaar of ouder. De helft van deze 
luisteraars luisterde dagelijks naar deze zender en dat waren voornamelijk mannen. 
Van de radio 1 luisteraars vond een relatief groot deel de nieuwsprogramma"s bij 
Radio Kontakt de beste programma"s. Het nieuws en de presentatie bij Radio 
Kontakt werden door deze groep mensen met goed beoordeeld. De 
reclameboodschappen bij Radio Kontakt werden met slecht beoordeeld. 

Radio 2 werd door de he 1ft (van de mensen die er de vorige dag naar geluisterd 
hadden) dagelijks beluisterd. De luisteraars van deze zender waren vooral tussen de 
31 en 65 jaar (de groep tussen de 31 en 40 jarigen was relatief iets groter). Van de 
radio 2 luisteraars vond een relatief groot deel nieuwsprogramma"s de beste 
programma"s bij Radio Kontakt. 

59 



!Vf'BEDltlJFSKUNDE Radio Kontakt pw ink e , _________________________ _ 

otlthrnenurud 'i leztn 

Radio 3 FM had luisteraars tussen de 31 en 65 jaar. Ook hier is de groep 31 tot 40 
jarigen weer iets groter. Een groot deel van de 3FM luisteraars had een HBO 
opleiding. De mensen die naar 3FM luisterden, beoordeelden de presentatie bij 
Radio Kontakt met slecht. 

Radio Noordzee werd niet beluisterd door mensen van 65 jaar en ouder. 

Veronica FM en Radio 538 had den vooral luisteraars tussen de 13 en 20 jaar. Van 
de groep mensen die naar Veronica FM luisterden, beoordeelde een relatief groot 
deel de reclameboodschappen bij Radio Kontakt met slecht. 

Van de mensen die naar Radio 10 Gold luisterden, beoordeelde een relatief groot 
deel de reclameboodschappen bij Radio Kontakt met slecht. 

5.2 Conclusies schriftelijke enquete 

In deze paragraaf worden de conclusies uit de schriftelijke enquete besproken. 

5.2.1 Deelvragen t.a. v. onderzoek adverteerders 

Worden de ondernemers op een juiste manier benaderd door Radio Kontakt? 
Wat is het profiel van de adverteerders? 
Waarom zijn adverteerders well niet tevreden over Radio Kontakt? 
Wat zouden de adverteerders graag verbeterd I anders willen zien? 

5.2.2 Antwoorden op de deelvragen van de schriftelijke enqlJete 

• Worden de ondernemers op een juiste manier benaderd door Radio Kontakt? 

De adverteerders worden nu op de juiste manier benaderd. Een vrij groot deel van 
de mensen besloot om te gaan adverteren doordat de manier van benaderen goed 
was. De technische bedrijven hebben een kleine voorkeur voor telefonisch 
benaderen. Van de ondernemers die besloten hadden om bij Radio Kontakt te gaan 
adverteren wil 50% persoonlijk benaderd worden. 

• Wat is het profiel van de adverteerders? 

De bedrijven die nu bij Radio Kontakt adverteren zijn vooral kleine technische en 
dienstverlenende bedrijven met tussen de nul en tien werknemers. Deze 
bedrijven geven gemiddeld zo"n fl 5000,- uit aan reclamemiddelen. Oat budget 
wordt vooral besteed aan reclamefolders, sponsoring en radioreclame. De 
adverteerders adverteren het liefst bij Radio Kontakt. Een derde van de 
ondervraagden had dit jaar al radioreclame gebruikt en bijna iedereen had dit bij 
radio Kontakt gedaan. 
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Van de huidige adverteerders op TekstTV heeft een groot deel een dienstverlenend 
bedrijf. 

De dienstverlenende bedrijven geven gemiddeld een kwart van hun budget uit aan 
TekstTV. De dienstverlenende bedrijven vinden het belangrijk dat een radiozender 
veel regionieuws biedt en een bepaalde doelgroep als luisteraars heeft. lets meer 
dan een derde van de adverteerders bij Radio Kontakt heeft een dienstverlenend 
bedrijf. 
De technische bedrijven geven relatief minder uit aan reclamemiddelen. Namelijk 
tot fl. 1000,- . Deze bedrijven geven dat uit aan radioreclame, TekstTV en andere 
reclamemiddelen. Ze vinden dat een radiozender niet een bepaalde doelgroep als 
luisteraars moet hebben. Deze groep vindt goede muziek wei belangrijk. De muziek 
en de presentatie bij Radio Kontakt werden door deze groep met goed tot zeer goed 
beoordeeld. De technische bedrijven gaven Radio Kontakt gemiddeld een zeven. 
lets minder dan de helft van adverteerders bij Radio Kontakt zijn technische 
bedrijven. 
90% van de ondernemers die nu bij Radio Kontakt adverteren, luisteren ook naar 
Radio Kontakt. De groep die nu adverteert bij Radio Kontakt beoordeelt de 
presentatie en de reclameboodschappen relatief hoger. 

• Waarom zijn adverteerders well niet tevreden over Radio Kontakt? 

De adverteerders zijn over het algemeen tevreden over Radio Kontakt. Radio 
Kontakt scoort op de punten regionieuws, muziek en reclameboodschappen goed. 
Het gemiddelde cijfer van de radiozender ligt op een zeven en de mensen die 
radioreclame gebruiken doen dat het liefst bij Radio Kontakt. Een tiende van de 
huidige adverteerders bij Radio Kontakt had al eens bij Centraal Fm geadverteerd. 

• Wat zouden de adverteerders graag verbeterd I anders willen zien? 

De adverteerders zouden graag iets aan de presentatie van Radio Kontakt 
veranderd willen zien. De beoordeling over de manier van presenteren is niet 
eenduidig en er werden ook veel opmerkingen bij geschreven die hier betrekking op 
hadden. 
De adverteerders vinden Radio Kontakt duur. Van de ondernemers die besloten 
hadden om bij Radio Kontakt te gaan adverteren yond een vrij grote groep de prijzen 
van Radio Kontakt duur. Van de huidige adverteerders vind een kwart de prijzen 
duur. 

5.2.3 Andere gegevens uit de schriftelijke enquete 

Van de ondernemers die nu TekstTV gebruiken als adverteermiddel, gaf iedereen 
meer dan fl. 5000,- uit. Dit bedrag werd gemiddeld ook bjj radioreclame gehaald. De 
kranten, folders en wijkbladen kwamen vanaf fl 1000,- jaarlijkse uitgifte aan 
reclamemiddelen al aan bod. 
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De prijzen van Centraal FM verschillen weinig met die van Radio Kontakt. ledereen 
die bij Centraal FM geadverteerd had, vond de prijzen bij Radio Kontakt normaal. 

Van de ondernemers die dit jaar al geadverteerd hadden bij een radiozender, vond 
een groot deel Radio Kontakt duur. Toch is men bereid om tussen de 41 en 60 
gulden te betalen voor een advertentie van 15 seconden die zeven keer in de week 
wordt uitgezonden. 

De ondernemers die adverteren bij Radio Kontakt vinden regionieuws wei 
belangrijk. 
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Hoofdstuk 6: Aanbevelingen 

6.1 Tips aan de hand van de enquetes 

In dit hoofdstuk worden de aanbevelingen genoemd voor het verbeteren van radio 
Kontakt. 

Radio Kontakt is wat minder bekend onder de 65 plussers. De radiozender zou hier 
wat aan kunnen doen door op de vroege zondagmorgen klassieke muziek of muziek 
uit de jaren 60 speciaal gericht op de wat oudere mensen te draaien. Deze groep 
mensen kan zo toch gestimuleerd worden om radio te gaan luisteren zonder dat de 
overige groepen er veel last van hebben. De andere leeftijdsgroepen slapen op 
zondagmorgen toch uit! 

Radio Kontakt wordt in het algemeen iets minder beluisterd door de inwoners uit 
Aarle-Rixtel en vooral tussen 9.00 en 12.00 uur. Radio Kontakt kan een speciaal 
programma voor deze mensen maken of misschien het nieuws wat meer toespitsen 
op Aarle-Rixtel. Opvallend was wei dat stadsradio Helmond in dit dorp bekender was 
dan in de andere dorpen. 

Het nieuws wordt op radio Kontakt gemiddeld wat minder beoordeeld door de 
mensen uit Beek en Donk. Het nieuws werd ook vrij vaak herhaald. Hierdoor zou 
radio Kontakt kunnen proberen het nieuws uit Beek en Donk wat minder te herhalen 
of door het sneller te verversen. 

Radio Kontakt wordt minder beluisterd door jongeren tussen de 13 en 20 jaar. 
Bovendien wordt radio Kontakt tussen zeven uur "s avonds en tien uur " s avonds 
veel minder beluisterd dan op de andere tijden. De mensen die op deze tijden 
luisteren zijn jongeren. Radio Kontakt zou tussen zeven uur "s avonds en tien uur Its 
avonds een programma speciaal voor de jongeren kunnen maken. Radio Kontakt 
zou bijvoorbeeld rond de klok van acht uur de vijf meest aangevraagde platen 
kunnen draaien uit de top 40.(538 doet dit nu dagelijks om 17.38 uur (5.38 uur)) Of 
de vijf beste dance of trance nummers van dat moment. Zo trekt de zender dan meer 
mensen in de jongere leeftijdscategorie aan en wordt de luisterdichttijd hoger op 
deze tijden. 

Radio Kontakt zou iets aan de presentatie van de programma"s kunnen veranderen 
aan de hand van de opmerkingen uit de enquetes~ 

Radioreclame wordt gemiddeld aileen toegepast door bedrijven die meer dan fl. 
5000,- jaarlijks uitgeven aan reclamemiddelen. Dit gegeven geldt gemiddeld ook voor 
Tekst-TV. Radio Kontakt zou dus een actie kunnen starten die het ook voor de wat 
kleinere bedrijven aantrekkelijk maakt om bij de radiozender te gaan adverteren. 
Dan kan radio Kontakt zich vooral op de kleinere technische bedrijven richten. Deze 
bedrijven vinden het toch wei aantrekkelijk om op de radio te gaan adverteren, maar 
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vinden het te duur en stellen verder vrij weinig eisen aan een radiozender in het 
algemeen. 

De ondernemers die dit jaar radioreclame gebruikt hadden, zjjn bereid om tussen de 
41 en 60 gulden te betalen voor een advertentie. Toch vindt men radio Kontakt wei 
duur. Dit kan misschien komen, doodat je nu in een keer zoveel reclames moet 
kopen. Radio Kontakt kan de prijzen van de advertenties en de aantallen die in een 
keer gekocht moeten worden misschien verlagen. 

6.2 Tips buiten de enquetes om 

Radio Kontakt kan ook een programma gaan maken op de zaterdagavond bestemd 
voor de jeugd. De jeugd gaal op zaterdagavond bijna allemaal stappen. Om dan 
alvast lekker op gang te komen kan men trance en dance muziek gaan draaien vanaf 
bijvoorbeeld 19.00 uur. Dit doet 538 op dit moment ook. Daar wordt vanat 
zaterdagavond 18.00 uur de hele avond dance muziek gedraaid. Daar reageren de 
luisteraars zeer positief op. Twee zenders bij mij in de buurt werken met ongeveer 
hetzelfde pincipe. Deze zenders draaien niet de hele zaterdagavond trance en dance 
muziek maar tussen 18.00 en 20.00 uur. Dan laten ze een bekende OJ (uit een grote 
dicotheek uit het dorp) draaien (ot een bandje maken). Ook op dit programma wordt 
positief gereageerd. 
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VRAGENLlJST RADIO KONTAKT (Telefonisch) 

Goedenavond (middag of morgen), u spreekt met. .. (eigen naam) ... De 
bedrijfskundewinkel van de Technische Universiteit Eindhoven houdt 
momenteel een onafhankelijk onderzoek naar de beluistering van de Radio en 
in het bijzonder van de lokale omroep van laarbeek, Radio Kontakt. Namens 
de bedrijfskundewinkel zou ik over dit onderwerp graag enkele vragen stellen 
aan iemand in uw huishouden van 13 jaar of ouder. 

Het onderzoek is anoniem, wat wil zeggen dat uw naam niet wordt 
genoteerd. Het is dus niet mogelijk om later antwoorden aan uw naam te 
verbinden. 

1) Allereerst zou ik u willen vragen wat uw leeftijd is? 

013 - 20 jaar 
021 -30 jaar 
031 - 40 jaar 
041 - 50 jaar 
051 -65jaar 
065+ 

2) Geslacht 

OMan 
o Vrouw 

3) Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

OlO 
OlBO 
OMAVO 
OMBO 
OHAVO 
OVWO 
OHBO 
o UNIVERSITEIT 

4) Wie zorgt er bij u thuis meestal voor het grootste deel van het 
huishouden? 
Hiermee worden zaken als koken, boodschappen doen, wassen, 
schoonmaken en dergelijke bedoeld. 

o Respondent zelf (Ga naar vraag 7a) 

o lemand anders in het huishouden (Ga naar vraag 5) 
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0 ........... UUR 
o Werkt niet (reden niet belangrijk) 
o Wil niet zeggen 
o Weet niet I wisselt sterk 

6) Wat is uw beroep? 

7a) Hoe ziet uw gezinssamenstelling er mornenteel uit? 

A) Vader, Moeder, Kind(eren) 
B) Vader, Kind(eren) 
C) Moeder, Kind(eren) 
D) Echtpaar I Sarnenwonend 
E) Alleenstaand 

7b) Wie bepaald er bij u in huis naar welke radiozender er geluisterd 
wordt? 

A) Vader 
B) Moeder 
C) Kinderen 
D) Vriend I Man 
E) Vriendin / Vrouw 
F) Allernaal apart 

8) In uw orngeving kunt u naast landelijke radiostations ook speciaal op 
de streek en regio gerichte radiozenders ontvangen. Kunt u rnij de 
narnen van deze zenders noemen. (NIET HELPEN) 

o Omroep Brabant 
o Stadsradio Helmond 
o Centraal FM (Gernert/Bakel) 
o Radio Decibel (Nuenen) 
o Radio Kontakt 
o Weet er geen! 
o Andere namelijk .......................................................... . 

9) Heeft u gisteren naar de radio geluisterd? (Maakt niet uit naar welke 
zender) 

o Ja (Ga naar vraag 10) 

o Nee (Ga naar vraag 19) 
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10) Ik noem u een aantal radiozenders. Kunt u mij bij elk van deze 
zenders zeggen of u daar gisteren naar geluisterd heeft? Ook al was 
het maar heel even. 

Radio 1 

Radio 2 

Radio 3 

Sky Radio 

Radio 10 Gold 

Radio Noordzee Nationaal 

Veronica FM 

Radio 538 

Stadsradio Helmond 

Radio Decibel 

Omroep Brabant 

Radio Kontakt 

Indien ja : Op welk tijdstip heeft u naar 
deze zender geluisterd? 

OJa o NeeO Weet niet 
.................. 

OJa o Nee 0 Weet niet 
•••• 5 ............. 

OJa o Nee 0 Weet niet 
......... ~ .... .. .............. 

OJa o NeeOWeet niet 
.................. 

OJa o NeeO Weet niet 
.................. 

o Ja o NeeO Weet niet 
.............. 5 •• 

OJa o NeeO Weet niet 
................ 

OJa o NeeO Weet njet 
................... 

OJa o NeeO Weet niet 
................. 

OJa o NeeO Weet niet 
................. 

OJa o Nee 0 Weet niet 
......... , ....... 

OJa (Indien JA, ga naar vraag 11) 
o Nee(lndien NEE, ga naar vraag 19) 
o Weet niet 
(Indien WEET NIET, ga naar vraag 19) 

11) Heeft u gisteren tussen 6:00 en 9:00 uur naar Radio Kontakt 
geluisterd? 

o Ja 0 Nee o Weet niet 

12) Heeft u gisteren tussen 9:00 en 12:00 uur naar Radio Kontakt 
geluisterd? 

OJa 0 Nee o Weet niet 

13) Heeft u gisteren tussen 12:00 en 14:00 uur naar Radio Kontakt 
ge!uisterd? 

o Ja 0 Nee o Weet niet 
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14) Heeft u gisteren tussen 14:00 en 17:00 uur naar Radio Kontakt 
geluisterd? 

OJa 0 Nee o Weet niet 

15) Heeft u gisteren tussen 17:00 en 19:00 uur naar Radio Kontakt 
geluisterd? 

o Ja 0 Nee o Weet niet 

16) Heeft u gisteren tussen 19:00 en 22:00 uur naar Radio Kontakt 
geluisterd? 

o Ja 0 Nee o Weet niet 

17) Heeft u gisteren tussen 22:00 en 24:00 uur naar Radio Kontakt 
geluisterd? 

o Ja 0 Nee OWeet niet 

18) Heeft u afgelopen nacht tussen 24:00 en 6:00 uur naar Radio 
Kontakt geluisterd? 

o Ja 0 Nee o Weet niet 

( GA naar vraag 21) 

19) Heeft u de afgelopen 7 dagen wei eens naar Radio Kontakt 
gel uisterd? 

o Ja (Ga naar vraag 21 ) 

o Nee (Ga naar vraag 20) 

o Weet niet (Ga naar vraag 20) 

20) Heeft u wei eens naar Radio Kontakt geluisterd, al was het maar 
eventjes? 

o Ja (Ga naar vraag 21 ) 

o Nee, 
Waarom niet? ........................................................................... ·. 
(Ga naar vraag 28) 

o Weet niet (Ga naar vraag 28) 
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21) Hoe vaak luistert u naar Radio Kontakt? 

A) Dagelijks 
8) Eenmaal per week of meer 
C) Minder dan eenmaal per week 
D) Nooit 

22) Waar luistert u meestal naar Radio Kontakt? 

o Thuis 
o Op het werk 
o In de auto 
o Elders, namelijk ............................................ . 
o Weetniet 

23) Wat vindt u het leukste programma van Radio Kontakt? (NIET 
HELPEN) 

24) Wat vindt u dat Radio Kontakt beslist moet hebben of uitzenden, of 
wat juist njet? 

25) Hoe beoordeelt u de volgende onderwerpen van Radio Kontakt? 
U kunt kiezen uit: Zeer slecht, slecht, geen mening, goed of zeer 
goed. 

Actueel lokaal- en regionieuws 
(1) Zeer slecht (2) Slecht (3) Geen mening (4) Goed (5) Zeer goed 

Muziek 
(1) Zeer slecht (2) Slecht (3) Geen mening (4) Goed (5) Zeer goed 

Presentatie 
(1) Zeer slecht (2) Slecht (3) Geen mening (4) Goed (5) Zeer goed 

Reclame boodschappen 
(1) Zeer slecht (2) Slecht (3) Geen mening (4) Goed (5) Zeer goed 
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ond ern e m Cl'S ad v ie lets: 

26) Wat zou U graag verandert willen zien bij Radio Kontakt? 

o Niets, is nu goed 
o Geen mening 
o 
Verandering: ................................................................................... . 

27)Welk rapportcijfer, tussen 0 en 10, zou u Radio Kontakt geven? 

28)Heeft u wei eens gehoord van Kontakt Tekst TV, de kabelkrant voor 
Laarbeek? 

o Ja 

o Nee (Hier eindigen de vragen die ik u wilde stellen, hartelijk 
dank voor uw medewerking) 

o Weet niet (Hier eindigen de vragen die ik u wilde stellen, hartelijk dank 
voor uw medewerking) 

29) Hoe vaak kijkt u naar deze kabelkrant? 

o Oagelijks 
o Eenmaal per week of meer 
o Minder dan eenmaal per week 
o Nooit 

30) Welk rapportcijfer, tussen 0 en 10, zou U deze kabelkrant geven? 

(Hier eindigen de vragen die ik U wilde stellen, hartelijk dank voor 
uw medewerking) 

70 



IWrBI1.DItISFSKUND[ 
pw ink .. I Radio Kontakt 

ondernemcfudviezen --------------------------

Bijlage 2.2: De schriftelijke enquete 

Geachte ondernemerJ 

Radio Kontakt is de lokale omroep van Laarbeek die vrijwel in zijn geheel 
gerund wordt door vrijwilligers. De omroep verzorgt 24 uur per dag Radio en 
Tekst TV (Kabelkrant) programma's voor inwoners van Laarbeek. 

Om nu een beter beeld te verkrijgen van de wensen van ondernemers ten 
aanzien van reclame en uiteraard in het bijzonder Radio en Tekst TV reclame, 
heeft de omroep de 8edrijfskundewinkel, verbonden aan de Technische 
Universiteit Eindhoven, gevraagd een enquete-onderzoek uit te voeren. 
De 8edrijfskundewinkel is een niet op winst gericht adviesbureau dat voor 
startende, kleinschalige ondernemingen en non-profit organisaties_ (zoals 
Radio Kontakt) onderzoeken uitvoert. 

Door de wensen van ondernemers en (potentiele) adverteerders beter te 
leren kennen, kan Radio Kontakt de Tekst TV. radioprogramma's, tarieven, 
benaderingswijze e.d. beter afstemmen op deze wensen. Wanneer u ook uw 
wensen kenbaar wilt maken, zal dit voor beide groepen belang hebben. 
De enquete wordt uitgevoerd onder een groot aantal ondernemers in 
Laarbeek. Wij hopen dat u het belang van de enquete inziet en hem derhalve 
invult, ook wanneer u nog nooit van Radio Kontakt heeft gehoord of er nooit 
naar luistert. 

De enquete invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vergen. Voor het 
terugzenden kunt u de ingesloten portvrije enveloppe gebruiken (U hoeft dus 
geen postzegel te plakken). De enquete is anoniem. Antwoorden kunnen dus 
niet aan uw bedrijf of aan uw naam gekoppeld worden. 
U wordt wei de mogelijkheid geboden om te reageren naar aanleiding van 
deze enquete. Dit kan door bijgevoegde antwoordkaart in te vullen en deze 
dus los van de enquete op te sturen. 

VViit u de vragenlijst a.u.h. v66r 1 december 1998 terugzenden? 
Voor eventuele vragen naar aanleiding van deze enquete kunt u het 
onderstaande telefoonnummer gebruiken. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 

Frank van Roy 
Bedrijfskundewinkel 
040 - 247 3415 
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Wilt u de letter van uw keuze omcirkehen of het antwoord op de 
stippellijnen invullen. Indien meerdere antwoorden op U/uw bedrijf 
betrekking hebben, mag u meerdere antwoorden omcirkelen. 

1) Wat voor een soort bedrijf heeft u? 

A dienstverlenend 
B technisch 
C informatievoorzienend 
D verzorgend 
E anders ......................... . 

2) Hoe veel mensen werken er in uw bedrijf? 

A 0-10 
B 11-25 
C 26-50 
D 51-100 
E 100-500 
F 501 of meer 

3) Hoeveel geeft U jaarlijks aan reclamemiddelen uit? 

................... gulden 

4) Welke reclamemiddelen gebruikt U en hoe verdeelt U uw budget 
over deze reclamemiddelen? 

A radio 
B TV 
C advertenties in kranten 
D TekstTV (kabelkrant) 
E iets anders nl. ........... , 

ongeveer % ......... van totale budget 
ongeveer % ......... van totale budget 
ongeveer % ......... van totale budget 
ongeveer % ......... van totale budget 

ongeveer % ......... van totale budget 
ongeveer % ......... van totale budget 

5) Heeft U dit jaar al radioreclame gebruikt? 

A Ja (ga naar vraag 6) 
B Nee (ga naar vraag 7) 

6) Bij welke zenders heeft U van Radio Reclame gebruik gemaakt? 

A Radio Kontakt 
8 Omroep Brabant 
C Radio Decibel 
D Stadsradio Helmond 
E Centraal FM 
F andere ......................... . 
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7) Hoe wilt U als ondernemer het liefste benaderd worden door een 
radiozender? 

A schriftelijk 
B telefonisch 
C persoonlijk(op afspraak) 
D niet 
E geen mening 

Indien u vraag 7 met B of C beantwoord hebt ga verder met 8, anders ga 
door naar vraag 9. 

8) Wanneer wilt U het liefst benaderd worden? 

A 's morgens 
B 's middags 
C 's avonds 
Danders .......................... . 

9) Wat vindt U van de prijzen van de advertenties bij Radio Kontakt? 

(De volgende prijzen zijn exclusief BrW) 
De tarieven voor ree/arne op Radio Kontakt ziin afhanke/iik van de lengte van 
uw reelamespot: 
Lengte reclamespot tussen 0 tim 20 seconden fl. 8,00 per uitzending 
Lengte reclamespot tussen 21 tim 25 seconden fl. 10,00 per uitzending 
Lengte rec/amespot tussen 26 tim 30 seconden fl. 12,00 per uitzending 
Lengte reclamespot tussen 31 tim 35 seconden fl. 14,00 per uitzending 
Lengte reclamespot tussen 36 tim 40 seconden fl. 16,00 per uitzending 

Bil aankoop van een groter aantal uitzendingen, krijgt u onderstaande 
kortingen op de uitzendkosten: 
Bij aankoop van 1 tim 100 uitzendingen krijgt u geen korting op de 
uitzendkosten 
Bij aankoop van 101 tim 200 uitzendingen krijgt u een korting van 20 % op de 
uitzendkosten 
Bij aankoop van 201 tim 300 uitzendingen krijgt u een korting van 26 % op de 
u itzendkosten 
Bij aankoop van 301 of meer uitzendingen krijgt u een korting van 32 % op de 
uitzendkosten 
Bij aankoop van 360 of meer uitzendingen, krijgt u van ons elke uitzenddag 
gratis 1 uitzending cadeau. 

A veel te duur 
B duur 
C normaal 
D goedkoop 
E spot goedkoop 
F weet niet 
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10) Hoeveel bent U bereid om voor een advertentie van 15 second en 
die 7 keer in een week uitgezonden wordt te betalen? 

A 30-40 gulden 
B 41-50 gulden 
C 51-60 gulden 
o 61-70 gulden 

11) Wat moet een radiozender U bieden om daar te gaan adverteren? 
A veelluisteraars (aile leeftijden) 
Been bepaalde doelgroep als luisteraars (a.u.b.invul\en ..................... ) 
C goede muziek 
o veel regionieuws 
E anders nl ................................................................... . 

12) Bent U op de hoogte van het bestaan van Radio Kontakt? 

A Ja 

B Nee (ga verder met vraag 19) 

13) Luistert U weleens Radio Kontakt? 

A Ja 

B Nee (ga naar vraag 19) 

14) Hoe beoordeelt U de volgende onderwerpen van Radio Kontakt op 
een schaal van zeer slecht tot zeer goed? 

Zeer slecht slecht geen mening goed zeergoed 

actueel lokaal- en regionieuws 1 2 3 4 5 

muziek 1 2 3 4 5 

presentatie 1 2 3 4 5 

reclameboodschappen 1 2 3 4 5 

15) Welk rapportcijfer zou U Radio Kontakt geven? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16) Heeft Radio Kontakt U weleens benaderd om bij hen te komen 

adverteren? 

A Ja 
B Nee (ga naar vraag 19) 
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17) Adverteert U nu bij Radio Kontakt? 

A Ja 

B Nee 

18) Waardoor bent U tot uw besluit gekomen om wei of niet te 
adverteren? 

A geen aantrekkelijke radiozender voor mijn bedrijf 
B door de slechte manier van benaderen heb ik besloten niet te adverteren 
C door de goede manier van benaderen heb ik besloten wei te adverteren 
Dweet niet 
E anders .......................................................................... . 

19) Heett U eventuele opmerkingen dan kunt u die hier plaatsen: 

HARTELUK DANK VOOR UW MEDEWERKING 
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onuul1eme:uadviez.¢n 

Deze antwoordkaart is los van de enguete en kan hiermee dus niet uw 
anonimiteit aantasten. 

Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is: 
o Ja, ik zou graag vrijblijvend meer informatie ontvangen over adverteren 

bij Radio Kontakt. 
o Ja, ik zou graag door Radio Kontakt op onderstaand telefoonnummer 

gebeld worden om verder ge'informeerd te worden en eventueel een 
afspraak te maken. 

Bedrijfsnaam: .................................................................................... . 

Contactpersoon: ................................................................................ . 

Adres: ............................................................................................ . 

Postcode: .................................... .. 
Plaats: ................................................. . 
Telefoon: ....................................... Fax: .......................................... .. 
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Bijlage 3.1: Opmerkingen bij de telefonische enquete 

Bij de vraag wat zou men graag veranderd willen zien bij radio Kontakt, werden de 
volgende dingen opgeschreven: 

"Johanna Koene haar stem is niet goed. Einde zinnen klinken zielig" 
"De presentatie moet vrolijker en niet te monotoon" 
"Mevr. Koenen leest goede foutloze zinnen, maar te monotoon" 
"Het moet professioneler" 
"Radiostemmen moeten beter qua presentatie" 
"De presentatie van de info-show moet beter" 
"De presentatie moet in ABN" 

Andere opmerkingen die bij de enquete gemaakt werden: 
"Meer interviews" 
"Meer 65+ muziek" 
"Meer top 40 muziek voor kinderen en een filemelding na het nieuws" 
lemand wil de omschakeling van het landelijk nieuws naar het regionale nieuws 
verbeterd zien. 
lemand wil geen herhalingen 
lemand wil niets veranderen, maar zou tach graag wat meer Kelly Family willen 
horen! 
Radio Kontakt moet in de hele regia bereikbaar worden. 
De reclame is vaak dezelfde zeggen twee mensen. 
Berichtgeving is niet altijd volledig. 
Gehandicapten en zieke mensen moeten meer aandacht krijgen. Misschien zou het 
verzoekplatenprogramma eens in een bejaardentehuis opgenomen kunnen worden. 
Geen reclames meer. 
Te vaak dezelfde informatie. lemand anders vindt het vaak hetzelfde niews. 
lemand wil meer country muziek. 
Een andere luisteraar wil een hitlijst na schooltijd. 
Minder Engels-lalige muziek en meer Duits-talige muziek. 
"Meer Nederlands-talige muziek" 
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Bijlage 4.1: Opmerkingen bij de schriftelijke enquete 

Bij de vraag waardoor bent u tot uw besluit gekomen werden de volgende genoteerd: 

"Wij hebben een grotere regionale klantengroep, kan dus aileen voor een doelgroep" 
"Veel luisteraars onder doelgroep" 
"Er was geen kostprijs gegeven" 
"De bestaande reclameblokken zijn vrijwel altijd dezelfde. Ais we nog meer 
adverteren en we zouden het drukker krijgen in de winkel dan kunnen we het werk 
niet meer aan. We willen een winkel/bedrijf zonder personeel met een dorpskarakter" 
"Heb geadverteerd 1 jaar, maar geen respons" 
"Gewoon geen interesse" 
"Te duur" 
"Heb de indruk dat er in Laarbeek veel naar geluisterd wordt" 
"Weinig interesse in radioreclame" 
"Heb geen interesse" 
"Vind het duur" 
"Adverteer wei op Kontakt TV" 
"Lokale omroep" 
"Tot nu toe was mijn budget telkens verbruikt" 
"Mijn doelgroep wordt niet voldoende bereikt" 
"Regio te klein voor onze markt" 
"Te duur" 
"Zie vraag 14" 
"T e kostbaar voor ons bedrijfje" 
"Markt vergroten" 
"Wij hebben twee jaar geadverteerd op radio Kontakt, maar te weinig respons van 
ontvangen. Radio Kontakt is onze doelgroep niet" 
"Vele luisteraars in ons afzetgebied" 
"Men verplicht is om een x aantal spotjes te nemen" 
"Waarschijnlijk niet interessant voor mij" 

De volgende opmerkingen werden onderaan de enquete opgeschreven: 

"Zeer slechte nieuwslezer! Foul, fout, fout. .. " 
"Ja, de stemmen op de radio zijn niet altijd geschikt voor de radio, waardoor luisleren 
niet meevalt. Het zijn mensen met een hart voor radio" 
"Radioreclame door uitleggen van de wedstrijden van de ...... ploeg" (onleesbaar 
enquete 9) 
"Regio te klein" 
"Als er van iets in een bepaalde locatie teveel is of er zijn er teveel, kan reclame ook 
als anti-reclame gaan werken in de zin van: "Het gaat zeker niet goed" Er 
doet. ............ dat ik geen interesse heb (onleesbaar enquete 13)" 
"Piet van Veghel presenteert zeer eentonig" 
"Ben werkzaam bij een groot bedrijf deze regelt zelf de reclame in dagbladen, TV en 
sportsponsoring" 
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oadutiUlltrsad vie zeD 

"Ik ken radio Kontakt niet, maar zou best weleens ge'informeerd willen worden over 
de gang van zaken" 
"Volgende week is er een afspraak gemaakt voor radioreclame 1999; ben wei 
ge'interesseerd" 
"Ik wil niet adverteren op de radio" 
"Luister naar radio Decibel LV.m. goede muziek en weinig praten" 
"Een copie van radio 3 zou beter zijn ("t zij dan Lp.v. nationaal regionaal bevoor ). 
Luisteraars oak hun mening live op radio te betrekken. Niet iedere dag, zelfs uur "t 
zelfde reclamespotje" 
"Radio Kontakt is verder prima" 

"Betere diskjockeys (ABN). Minder regionaal geklets, meer humor. Meer muziek" 
"Ik luister vaak naar radio Kontakt en misschien wil ik in de toekomst eventueel wei 
adverteren op de radio, maar op het moment vind ik adverteren in een regionale 
krant zeker zo effectief' 
"Het beste is als al dit overbodig gedoe verdwijnt en wei zo snel mogelijk" 
"Het bereik van Radio Kontakt in relatie tot mjjn activiteiten zou ik graag weten" 
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