
VOORZIENINGEN VOOR 
PARTNERS NH-LOKAAL

NH Nieuws zet samenwerkingen op met streek- en lokale omroepen in Noord-Holland.

Onderstaande voorzieningen worden desgewenst (deels betaald, deels gratis) 

beschikbaar gesteld voor de partners van het project NH-Lokaal. 

WELKE FACILITEITEN STELLEN WIJ TER BESCHIKKING AAN ONZE PARTNERS?

   TRAININGEN

   PRODUCTIONELE ONDERSTEUNING

   FACILITAIR CENTRUM

	 	 		 �	Redactiesysteem

	 	 		 �	CMS

	 	 		 �	Editie op website

	 	 		 �	White Label app 

 	 		 �	Hosting/Streaming

	 	 		 �	Faciliteiten voor video

    �	WMT’s

    �	Camjo sets

    �	Meercameraregistratie eenvoudig

    �	Meercameraregistratie uitgebreid    

       �	Uitspeelsysteem 

 	 		 �	Distributie TV

	 	 		 �	Livestream

       �	Audio



TRAININGEN

De volgende trainingen worden aangeboden aan lokale partners:

	 �    Online redactie en storytelling

	 �	Verslaggeving

	 �	Montage

	 �	Camera incl. audio en licht

	 �	Live schakelen voor online en tv

	 �	Audiotechniek: mooie(re) radio-uitzendingen maken 

Alle trainingen worden meerdere keren per jaar gegeven.

Daarnaast is sprake van training door middel van:

 �	Workshops: 3 keer per jaar met een gastspreker

	 �	Dag voor de Lokale Journalistiek met meerdere workshops

	 �	Ontwikkelen van jong talent

	 �	Werkervaringsplekken

 �	E-learning  modules

KOSTEN

Aan trainingen zijn geen kosten verbonden voor lokale partners.



PRODUCTIONELE ONDERSTEUNING

De lokale partners kunnen gebruik maken van productieondersteuning ten behoeve 

van evenementen, onderzoeksverhalen, debatten, etc.

 

Tijdens het eerste half jaar van de samenwerking stelt NH Nieuws een 

producer beschikbaar om lokale teams te ondersteunen bij het bepalen van de inzet 

van faciliteiten en het inrichten van werkprocessen. De producer maakt de lokale 

teams tevens bekend met de faciliteiten die beschikbaar zijn op uitleenbasis.

 

Gedurende het eerste half jaar wordt ook ervaring opgedaan met het

registreren van lokale evenementen op basis van een evenementendraaiboek.



FACILITAIR CENTRUM

�  REDACTIESYSTEEM

Het redactiesysteem dat wordt gebruikt is Dalet-Nimbus. 

In dit systeem kan per editie een agenda worden bijgehouden met achtergrond-

informatie per onderwerp. Er kunnen berichten worden aangemaakt voor televisie en 

radio, en het uitzendschema en de nieuwscarrousel van de lokale partner kan worden 

bijgehouden en ververst – ook in de verbinding met het uitspeelsysteem. 

Het redactiesysteem is de plek waar collega’s met elkaar samenwerken. Het dient 

daarnaast als archief van al het gemaakte materiaal en de voor online gemaakte 

berichten.
 

Nimbus werkt in elke moderne webbrowser, maar het beste in Chrome.
 
KOSTEN

De eenmalige kosten voor het inzetten van het redactiesysteem worden gedragen 

door NH Nieuws.

�  CMS

Als Content Management Systeem voor online publicatie gebruiken wij het systeem 

ABC Manager van Angry Bytes. Binnen ABC Manager kunnen berichten met foto’s, 

video’s en diverse embeds (Twitter, Instagram, Facebook, etc.) worden gemaakt 

voor publicatie op de website van NH Nieuws en in de apps van de lokale partner en 

NH Nieuws.

Het CMS werkt in elke moderne webbrowser. 

De eenmalige kosten voor het inzetten van het CMS voor de berichten van de lokale 

partner worden gedragen door NH Nieuws.
 
KOSTEN

Van elke partner wordt een bijdrage verwacht in de jaarlijks terugkerende kosten. 

Voor het eerste jaar worden de kosten gedragen door NH Nieuws. Vanaf 2021 is 

dat € 770 per partner per jaar.



FACILITAIR CENTRUM

�  PARTNER OP WEBSITE

Voor lokale partners is binnen de website van NH Nieuws ruimte ingericht, inclusief 

branding die rekening houdt met het eigen karakter van de lokale partner.

 
Het is voor lokale partners mogelijk een eigen site te blijven gebruiken op eigen 

kosten.

KOSTEN

Aan het gebruik van de webruimte zijn geen kosten verbonden.

�  WHITE LABEL APP

Voor elke lokale partner is een white label app beschikbaar voor iOS en Android die 

van eigen branding kan worden voorzien en die rekening houdt met wensen en 

behoeften van de verschillende omroepen.

 
KOSTEN

Aan het gebruik van de app zijn geen initiële kosten verbonden.

De jaarlijkse kosten voor gebruik en onderhoud van de app wordt betaald door de 

lokale partner. Het gaat om € 1.900 per partner per jaar.

�  HOSTING / STREAMING

Voor hosting en streaming kan gebruik worden gemaakt van de prijsafspraken die 

NH Nieuws heeft gemaakt met haar leveranciers.
 
KOSTEN

De kosten voor streaming zijn variabel.



FACILITAIR CENTRUM

�  FACILITEITEN VOOR VIDEO

�	WMT’s

Voor het live doorzetten van videoverbindingen zijn WMT’s (Wireless Mobile Trans-

mitters) beschikbaar. Hiermee kan een lokale zender vanaf locatie direct on air gaan 

op TV of online.

Per 2 lokale partners is er 1 WMT beschikbaar. De WMT’s kunnen met een app worden 

gereserveerd.

KOSTEN

De WMT’s worden aangeschaft door NH Nieuws. De supportkosten na het eerste 

jaar worden verdeeld over de lokale partners. De kosten zijn circa € 385 per jaar per 

partner en worden doorbelast vanuit NH Nieuws.

�	CAMJO SETS

Voor het maken van onderwerpen zijn voor de lokale partners 2 camjo sets op basis 

van uitleen beschikbaar. De camjo set bestaat uit een camera, laptop met montage-

software en toebehoren om als journalist zelf opnames te maken. De sets worden 

uitgeleend vanuit Amsterdam en zijn te reserveren via een app.

KOSTEN

Aan het gebruik van camjo sets zijn geen kosten verbonden. 

�	MEERCAMERAREGISTRATIE - EENVOUDIG

Voor registratie van lokale evenementen is een eenvoudig te bedienen meercame-

raset beschikbaar waarmee 4 robotcamera’s geschakeld kunnen worden tijdens de 

registratie en uitzending van een evenement. Deze set is na training door de lokale 

partners zelf te bedienen.

Voor evenementen is een standaard draaiboek beschikbaar met alle te regelen 

praktische zaken voor opname van een lokaal evenement. Het reserveren van deze 

set loopt via de afdeling Productie.

mailto:productie%40nhmedia.nl?subject=Reservering%20meercameraregistratieset%20-%20eenvoudig


FACILITAIR CENTRUM

KOSTEN

Aan het gebruik van de meercameraset zijn voor lokale partners geen kosten 

verbonden.

�	MEERCAMERAREGISTRATIE - UITGEBREID

Bij grotere evenementen kan in samenwerking met NH Nieuws gebruik worden 

gemaakt van een meercameraset met 4 handbediende camera’s.
 

Inzet van de uitgebreide meercameraset vergt meer organisatie, inzet van personeel 

(minimaal 7 facilitaire medewerkers) en voorbereiding. 

De set leent zich bij uitstek voor evenementen die ook door NH Nieuws worden 

geregistreerd en uitgezonden. 

Planning en reservering van de meercameraset lopen via de afdeling Productie.

KOSTEN

Aan het gebruik van de meercameraset zelf zijn geen kosten verbonden. Er kunnen 

wel kosten zijn voor mogelijke inzet van facilitaire medewerkers.

�  UITSPEELSYSTEEM

Het uitspeelsysteem waar gebruik van wordt gemaakt is het playout systeem van 

1080dots, Airflow.

In deze carrousel playout kunnen uitzendingen en kabelkranten met elkaar worden 

gecombineerd. Door de koppeling met Dalet-Nimbus is het mogelijk om het nieuws 

steeds te actualiseren.

Ook live televisie is binnen dit uitspeelsysteem mogelijk.

KOSTEN

De eenmalige kosten voor opzet van het uitspeelsysteem zijn voor NH Nieuws. 
De jaarlijkse kosten voor support en onderhoud zijn € 2.500 per lokale partner.

mailto:productie%40nhmedia.nl?subject=Reservering%20meercameraregistratieset%20-%20uitgebreid


FACILITAIR CENTRUM

�  DISTRIBUTIE TV

Ten behoeve van uitzending van het tv-signaal naar distributeurs (zoals Ziggo en KPN) 

kan gebruik worden gemaakt van de centrale voorzieningen die NH Nieuws hiervoor 

heeft ingericht en die per lokale partner zijn uit te breiden.

NH Nieuws richt hiervoor eenmalig de noodzakelijke voorzieningen in, waaronder 

audioprocessing, netwerk e.d.

KOSTEN

De eenmalige kosten voor distributievoorzieningen zijn voor NH Nieuws.

De jaarlijkse support- en distributiekosten worden gedragen door de lokale partners 

zelf en zijn € 3.300 per jaar (in maandelijkse termijnen van € 275). Deze kosten 

worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de lokale partner.

�  LIVESTREAM

Voor een livestream van radio en televisie stellen wij encoders beschikbaar die van 

het radio of tv-signaal een stream maken.

KOSTEN

De eenmalige kosten van de encoders worden gefinancierd vanuit het project 

NH-Lokaal. 

De kosten voor de streaming zijn per lokale partner € 35 per stream (tv en radio) per 

maand. Jaarlijks is dat voor beide € 840, dit wordt rechtstreeks in rekening gebracht 

bij de lokale partner. Bij afname van een van de twee encoders zijn de kosten € 420. 

�  AUDIO

NH Nieuws kan voor radio-uitzendingen adviseren op het gebied van productie en 

techniek. Bij verdergaande inhoudelijke samenwerking op radio worden zo nodig 

aanvullende voorzieningen getroffen.



KOSTENOVERZICHT

Functie/Systeem Leverancier
Kosten lokale partner 
per jaar

Vanaf

Opleidingen NH Nieuws € 0

Redactiesysteem / 

Nimbus
M&I Broadcast € 0

CMS / ABC Manager Angry Bytes € 770 2021

White label app / 

Vinson
Triple € 1.900 2021

Streaming Variabel (naar gebruik)

Live video / WMT Mobile Viewpoint € 385 2021

Camjo sets NH Nieuws € 0

Evenementen set NH Nieuws € 0

Playout / Airflow 1080dots € 2.500
In gebruik 

name

Distributie NH Nieuws € 3.300
In gebruik 

name

Encodering live stream 

(tv + radio)
NH Nieuws € 840

In gebruik 

name

  wijzigingen voorbehouden
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