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 SPECIAL

In mei 2014 publiceerde BM een special om de trends in studioland te schetsen.  
Studio’s verhuren voor tv-programma’s was geen vetpot, zo bleek uit een rondgang in 

facilitair Hilversum. En dus probeerden de verhuurders hun ruimtes ook aantrekkelijk te 
maken voor congressen, feesten, aandeelhoudersvergaderingen en andere evenementen. 

Bijna negen jaar later is het de hoogste tijd om opnieuw de balans op te maken en met 
name de technische innovaties te schetsen. 

REMOTE, FLEXIBEL, 
VIRTUEEL EN 
GROEN 

Om met de twee grootste uitbaters te beginnen, zowel EMG 
als NEP verhuurt momenteel twaalf studio’s. EMG doet dat 
verspreid over Hilversum (5), Aalsmeer (3) en Amsterdam 
(4). Daarnaast beschikt EMG ook over twee galleries op het 
hoofdkantoor in Hilversum: 

  Remote Operations Centre van waaruit de regie over een 
IP-infrastructuur op afstand kan worden bestuurd voor 
diverse (externe) studiolocaties in het land.   
  Livecentre dat fungeert als het verbindingscentrum voor 
alle binnenkomende signalen van onder andere studio 
signalen, faciliteiten op locatie en voor connectiviteit met 
wereldwijde MCR’s. 

‘De studio’s variëren in grootte tussen de 112 m2 en 1200 m2 
en zijn daarmee geschikt voor een breed scala aan audio-
visuele producties. Daarnaast worden de studio’s ook veelal 
ingezet door evenementenorganisaties en het bedrijfsleven 
voor onder meer bedrijfs- & productpresentaties, webinars 
en online (launch)events.  
Naast het bieden van productieconform, zoals modern 
ingerichte kleedkamers, werk- en opslagruimte, voldoende 
parkeergelegenheid en een vast aanspreekpunt voor het stu-
diobeheer ziet EMG ook een trend in de gewenste flexibiliteit 
en complexiteit van programma’s die steeds meer toeneemt. 

Hierbij speelt connectiviteit met behulp van het Livecentre 
en Mediacentre een belangrijke rol. Hierbij is het van belang 
dat EMG al in het voortraject betrokken is bij de wensen van 
de opdrachtgever om tot de best mogelijke, al dan niet ge-
automatiseerde, technische workflow te komen. Van opname 
tot verbindingen, mediamanagement en postproductie.  
 
Show must go Green  
EMG heeft in 2017 de ISO 14001 Milieumanagement  
systematiek omarmd. Samen met een aantal omroepen  
en producenten is EMG op internationaal niveau aangesloten 
bij het ‘albert-project’ en voorziet EMG zijn klanten met alle 
benodigde informatie om producties duurzaam te  
produceren in de studio’s en op locatie.   
EMG probeert op zo veel mogelijk locaties alles duurzaam 
in te richten; zo wordt voor Mediahaven Amsterdam, de 
Aalsmeer Studio’s en op het Media Park groene stroom 
ingekocht van Nederlandse oorsprong, is op zo veel mogelijk 
plekken de verlichting omgezet naar LED en wordt  
nagedacht over hergebruik van materialen.  
Op het gebied van technische innovaties wordt veel geïnves-
teerd in remote werken. Het Remote Operations Centre is 
een goed voorbeeld van het brengen van mensen en tech-
niek daar waar dat echt noodzakelijk is. Minder transport-
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bewegingen is natuurlijk goed voor de natuur, maar zorgt 
tevens voor een efficiënte workflow waarin de productiviteit 
van mensen maximaal wordt benut.  
De regie wordt op afstand gedaan vanuit Hilversum en de 
opname bijvoorbeeld in een studio in Amsterdam. Niet elke 
regisseur of producent geeft daaraan de voorkeur omdat 
fysieke contactmomenten een cruciale factor kunnen zijn 
in een soms hectische productieomgeving, maar bij een 
dagelijks programma zoals bijvoorbeeld Koffietijd kan deze 
oplossing wezenlijk verschil maken in efficiëntie en kosten.

Experimenteren 
Het beschikken over eigen studio’s biedt ook de mogelijk-
heid en ruimte om te experimenteren met nieuw toe te 
passen technieken zoals AR (Augmented Reality) en XR 
(Extended Reality). Met het bieden van een breed scala aan 
studiofaciliteiten voldoet EMG aan de propositie om een 
one-stop-shop te zijn voor programmamakers. Uiteindelijk 
moeten onze studio’s voor de programmamakers voelen als 
thuiskomen. Een fijn gevoel bij de locatie straalt ook af op 
de kwaliteit van de productie. EMG staat daarom altijd open 
voor speciale wensen voor bijvoorbeeld de inrichting, tech-
nische faciliteiten, publieksopvang et cetera en kan dankzij 
ons grote netwerk en sterke relaties in de sector het best 
passende advies geven’.    

NEP 
Ook NEP heeft in totaal twaalf studio’s. De dekking op  
studio’s is goed, maar wel ziet NEP veel meer mogelijk-
heden om de bezettingsgraad te optimaliseren. Zo kan 
bijvoorbeeld veel winst worden behaald door meer  
programma’s achter elkaar op te nemen of live uit te  
zenden gedurende een dag in één studio. Of bijvoorbeeld 
het studio-oppervlak zo inrichten dat meerdere  
programma’s qua decor mogelijk zijn. Klanten als Ziggo  
en Viaplay maar ook Talpa Network doen dit al veelvuldig.
NEP heeft daar haar technologie en planningen op  
ingericht om resources en mensen zo efficiënt mogelijk 
in te zetten en geen onnodige (energie)kosten of uren te 
maken. Zeker in de tijd waar programmabudgetten onder 
druk staan en producenten en zender efficiënter willen en 
moeten produceren.

Dedicated studio’s
NEP ziet steeds meer dat zowel zenders als producenten 
behoefte hebben aan gecentraliseerde studiofaciliteiten 
inclusief infrastructuur. We hebben meerdere opdracht-
gevers, waaronder meest recentelijk Viaplay voorzien van 
dedicated studio’s, productie- en regieruimtes zodat zij 
hun verschillende soorten programma’s te allen tijde  
kunnen produceren op hun eigen plek. 

Daarnaast bieden de studio’s van NEP, zeker sinds de 
verhuizing van verschillende programma’s van Amsterdam 
naar Hilversum, onderdak aan veel dagelijkse talkshows als 
Vandaag Inside, De Avondshow met Arjen Lubach, Khalid 
& Sophie en Op1. Daardoor zijn de studio’s van NEP op het 
Media Park sinds een aantal jaar een nog centralere plek 
geworden waar verschillende programma’s en redacties  
in een dynamische omgeving samenkomen met alle  
faciliteiten binnen handbereik. 

Flexibel
Door gebruik te maken van Augmented Reality in  
combinatie met onze eigen technische oplossingen  
kunnen we onze studio’s flexibel inrichten. Zo kan NEP in 
dezelfde studio bijvoorbeeld ‘s middags verslag doen van 

een sportwedstrijd en ‘s avonds een talkshow draaien met 
een volledig nieuwe look & feel. Op deze manier kan NEP 
haar studio’s efficiënt en duurzaam gebruiken. 
Daarnaast biedt Augmented Reality oneindige mogelijk-
heden om aan de wensen van opdrachtgevers te voldoen. 
De kwaliteitseisen voor studioprogramma’s blijven toene-
men, waarbij NEP steeds vaker al vanaf de start/ontwikke-
ling van een programma betrokken is om technisch-crea-
tief mee te denken en passende oplossingen te vinden. 

Centralized Production
Eigen studio’s zijn en blijven belangrijk voor NEP,  
aangezien het belangrijk is om verschillende studio’s  
te kunnen aanbieden waar opdrachtgevers hun  
beoogde programma’s kunnen maken. Ook Centralized 
Production en cloud-omgevingen zijn cruciaal voor  
NEP, zeker gezien het feit dat steeds meer opdrachtgevers 
in meerdere landen aanwezig zijn. Hiervoor gaat NEP  
nog meer gebruik maken van het internationale netwerk 
van NEP Group. Op het in Hilversum ontwikkelde  
Centralized Production Platform zijn inmiddels al 47  
Production Centers wereldwijd aangesloten waardoor  
NEP haar resources en mensen flexibel, efficiënt en  
duurzaam kan inzetten voor haar producties. NEP blijft  
innoveren op het gebied van IP Centralized Production.  

Zowel zenders  
als producenten  

hebben behoefte aan 
gecentraliseerde 

studiofaciliteiten inclusief 
infrastructuur

39BM | Maart 202338 broadcastmagazine.nl


