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De digitalisering van het Vlaamse radiolandschap:  

een toekomst met DAB+ 

De beleidsmatige maatregelen die in Vlaanderen genomen moeten worden om 

een digitale radiotoekomst met DAB+ te verzekeren. 

 

Samenvatting 

 

In deze masterproef wordt onderzocht welke beleidsmatige maatregelen in 

Vlaanderen genomen moeten worden om alle belanghebbenden mee te krijgen in de 

technologische shift van analoge naar digitale radio, met een focus op DAB+. Eerst 

wordt een theoretisch kader geschetst met behulp van academische literatuur om een 

context te formuleren, en te kijken welke oplossingen de literatuur reeds aanreikt. 

Vervolgens worden antwoorden op de onderzoeksvraag gezocht door middel van een 

beleidsanalyse die uit twee luiken bestaat. Eerst wordt een documentenanalyse 

gemaakt die de situatie nu schetst en bekijkt welke maatregelen reeds getroffen zijn. 

Met deze informatie wordt ook teruggekoppeld aan de literatuur, om zo troeven en 

gaten van het huidige beleid aan het licht te brengen. Als tweede luik wordt er een 

stakeholderanalyse gedaan. Verschillende belanghebbenden werden bevraagd door 

middel van diepte-interviews. Deze data werd verwerkt, en met behulp van deze 

informatie werd er een stappenplan opgesteld met maatregelen die voor de 

stakeholders voldaan moeten worden in het digitaliseringsproces. Zo kwam naar voor 

dat een volledige, landelijke dekking de eerste voorwaarde is die dringend voldaan 

moet worden om omroepen te overtuigen om uit te zenden via DAB+. Vervolgens is 

er ook grote nood aan coördinatie tussen de verschillende omroepen en partijen in het 

proces. Hierop wordt door alle stakeholders gewacht op de overheid. Maar naast de 

vele stappen die nog ondernomen moeten worden om DAB+ van de grond te krijgen 

in Vlaanderen, wordt ook benadrukt dat er verschillende andere vormen van digitale 

radio zijn, die ook dringend aandacht verdienen dankzij hun groeiende populariteit. 

Maar hoe radio ook verstuurd of beluisterd wordt, in Vlaanderen blijft het een sterk 

medium, dat in het dagdagelijkse leven een grote waarde heeft. 
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