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Omroep Zeeland staat op 1 in Zeeland
Omroep Zeeland bereikt de 50.000e volger op Facebook én de 20.000e volger op Instagram.
Daarmee hebben we als nieuwsplatform het grootste bereik via social media kanalen in
Zeeland. Onder de 50.000 Facebook volgers en 20.000 Instagram volgers wordt een leuke prijs
verloot!
Radio, Tv en online
Online is het snelst groeiend kanaal blijkt uit de recente bereikcijfers. Ook op de radio scoren we
goed; in de provincie werd de afgelopen maanden het meest geluisterd naar Omroep Zeeland, op
afstand gevolgd door NPO Radio 5 en NPO Radio 2, Radio 538, Sky Radio. Televisie blijft het
populairste kanaal van Omroep Zeeland. Vooral voor regionaal nieuws en evenementen wordt er
gekeken naar de regionale zender.
‘We zijn trots dat we zo’n groot online bereik hebben en ook dat ons publiek onze TV en
radiozender nog steeds een erg belangrijk kanaal vindt voor regionaal nieuws. Zeker in deze tijd
waarin het medialandschap zo sterk verandert’ zegt directeur Monique Schoonen.
‘Het meest recente onderzoek van Motivaction laat zien dat Omroep Zeeland springlevend is, we
bereiken 88 procent van alle inwoners in Zeeland, dankzij de kracht van al onze kanalen’ vertelt
hoofdredacteur Edwin de Kort.
Nieuws voor iedereen
Met de social media kanalen, website, app, televisie en radio wordt een brede leeftijdsgroep
bereikt. Zo is 38% van de televisiekijkers tussen de 18 en 44 jaar oud. De meeste luisteraars zijn te
vinden in een brede leeftijdsgroep tussen 18 en 59 jaar. Op de online-kanalen zien we een
toename in de leeftijdsgroep tussen 18 en 44 jaar oud.
Bron: In opdracht van Stichting Regionale Publieke Omroep wordt twee keer per jaar een continue
bereik en waarderingsonderzoek uitgevoerd onder alle regionale omroepen door
onderzoeksbureau Motivaction.
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