
De Vlaming houdt van zijn openbare omroep

De resultaten in vogelvlucht:

Met betrekking tot de rol van de openbare omroep blijkt uit de iVOX-

enquête dat:

• 76 procent van de ondervraagden belang hecht aan een sterke openbare 
omroep.
• 57 procent achter een nieuw derde kanaal staat.
• Slechts 17 procent het eens is met de beslissing van de VRT om zichzelf quota op 
te leggen met  betrekking tot het in beeld brengen van bepaalde groepen zoals 
allochtonen, gehandicapten en ouderen.
• 36 procent vindt dat het uitbouwen van een radiozender zoals MNM niet tot de 
opdrachten van de openbare omroep behoort.

Met betrekking tot de inhoud van het programma-aanbod op de VRT en 

VTM blijkt uit de iVOX-enquête dat:

• 60 procent van de ondervraagden oordeelt dat de VRT over het algemeen betere 
programma's uitzendt dan VTM.
• 35 procent meent dat de VRT meer moet investeren in cultuurprogramma's.
• 21 procent meent dat de VRT teveel sportprogramma's uitzendt en 21 procent is 
dezelfde mening toegedaan als het over kookprogramma's gaat.

Met betrekking tot reclame en sponsoring op de openbare omroep blijkt uit 

de iVOX-enquête dat:

• 39 procent van de ondervraagden zich  stoort aan reclame en sponsoring op de 
openbare omroep.
• 50 procent ermee akkoord gaat om de dotatie voor de VRT op te trekken indien 
daar een reclamevrije omroep tegenover staat.

Met betrekking tot het imago van de VRT en VTM blijkt uit de iVOX-enquête 

dat:

• 56 procent van de ondervraagden de nieuwsprogramma's op de VRT objectief 
vindt – tegenover 29 procent als het over de nieuwsprogramma's op VTM gaat.
• 67 procent de VRT eerder dan VTM met kwaliteit associeert – tegenover 16 



procent andersom.
• 42 procent VTM eerder dan de VRT met modern associeert – tegenover 26 procent  
andersom.
• 38 procent VTM eerder dan de VRT met vernieuwend associeert – tegenover 34 
procent andersom.
• 56 procent vindt dat de VRT eerder dan VTM bij hen past – tegenover 19 procent 
andersom.

Met betrekking tot de geloofwaardigheid van het VRT-nieuws blijkt uit de iVOX-

enquête dat:

39 procent van de ondervraagden het onaanvaardbaar vindt dat een (VRT-) 
journalist meeschrijft aan het blad van een politieke partij.
11 procent meent dat het VRT-nieuws aan geloofwaardigheid heeft ingeboet door 'de  
affaire Bracke'.

Over iVOX

iVOX is een initiatief van Indigov, een spin-off van de KULeuven. Indigov is hét 
onderzoeks- en adviesbureau inzake overheidscommunicatie –en adoptie van nieuwe 
media in Vlaanderen, opgestart in september 2004. iVOX beschikt over een van de 
meest kwalitatieve onderzoekspanels in België en wordt geleid door een team van 
onderzoeksmethodologen. Het panel is zeer nauwgezet opgezet, steekproeven 
worden steeds nauwgezet opgesteld en zijn steeds een gezonde weerspiegeling van 
de Belgische populatie getoetst via een breed scala aan parameters. iVOX is vooral 
bekend als nummer 1 inzake Belgische opiniepeilingen.  

Over VEPEC

VEPEC of Vereniging voor Promotie en Communicatie, organiseert vaktechnische programma’s 
voor haar leden uit de wereld van de communicatie, reclame en marketing. Info:  HYPERLINK 
"http://www.vepec.be" www.vepec.be.  


