VHN HIP Bijeenkomst
Gastomroep: Radio De Honte
Terneuzen; 21-03-2015

Ewald v. Warmerdam

Beknopt overzicht van de bespreking:
Aanwezig: Radio De Honte (gastheer); ETV; IRON RTV; Radio Delta
Radio Mozaïek; ORVA en de ROZO hebben zich afgemeld.
Radio Nomen Nescio (ZL 102) is wel uitgenodigd, maar niets vernomen.
Radio De Honte (gastheer)
Radio omroep in het Ziekenhuis en twee woonzorg centra. Willen in de toekomst meer woonzorg centra
aansluiten. De aansluiting is via internet (Barix systeem, onder de kabelkrant).
De focus komt te liggen op het internet, omdat ze zien dat er steeds meer patiënten binnen komen
met IPad en/of smartphone.
Algemeen
Omroep Zeeland heeft een reportage gemaakt over de (huis)omroepen. De toon was negatief. Moeten
we daar wat mee als VHN? Kort besproken en besloten dat we niets doen. Omroepen moet zich zelf
profileren en laten zien dat ze meerwaarde hebben voor de zorginstellingen. (Verkoop je zelf).
ETV: Heeft een gift gekregen van een sponsor. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om uitzendingen in
HD kwaliteit te gaan verzorgen.
Internet uitzendingen:
Radio Mozaïek kon niet aanwezig kon zijn, maar heeft laten weten dat ze geen reactie hebben gehad
van de ROZO n.a.v. de eerste opzet van het handboek. Dít is besproken met Noud (ROZO) en inmiddels
opgelost.
ROZO heeft deze wel gemaakt, maar is niet naar iedereen verzonden. Dit zal alsnog gedaan worden.
Sociale Media:
IRON RTV, heeft nog geen tijd gehad om een beknopte handleiding te maken voor Facebook. Deze komt
ZSM. Monique heeft inmiddels e.e.a. doorgezonden.
Digitaal inkoppelen.
Op de ALV zal Ferry Ouwendijk (Media-Choice) een presentatie houden over dit onderwerp.
Omroep activiteiten:
Bestand nogmaals doorsturen
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VHN app
Omdat de doelgroep niet alleen meer in de woonzorgcentra woont, maar ook in de regio, moet er een
middel worden gevonden om deze mensen te bereiken.
Veel mensen werken inmiddels met een smartphone; tablet en computer.
In een tehuis zal het minder zijn dan erbuiten.
Is het mogelijk om een basis VHN app te ontwikkelen, waar dan de verschillende omroepen onder
komen te hangen(VHN->Regio->Omroep).
Dit is verder besproken. Afgesproken dat we een Brainstorm sessie houden in Breda.
De resultaten van deze sessie zijn gepresenteerd op de ALV en gedeeld in de HIP groep.
Programma’s delen:
Radio uitzendingen kunnen in principe via de Nationale Discotheek. De Up en download snelheid is
voldoende.
Het vindbaar maken moet wel makkelijker. Deze vraag staat uit bij de beheerders van de discotheek.
(speciale directory?)
TV uitzendingen zijn nog niet mogelijk via de Nationale Discotheek. Bestanden zijn te groot.
Een oplossing kan zijn, om op de website van de VHN een melding te maken welke nieuwe
programma’s beschikbaar zijn om te delen. Zodat de belangstellende contact op kan nemen met de
omroep of dat er op de website een link komt naar dat programma. Bij het laatste moet dit in een
gesloten gedeelte van de website.
Afstand.
Afstand tussen de omroep en de vergaderlocatie is een probleem. Tot nu toe wisselen we af en zijn de
afstanden te overzien. Hoe doen we dat als we richting het noorden gaan? Reistijd is voor de mensen
een probleem.
Een oplossing is dat we regionale bijeenkomsten houden en dat delen met de groep. Iedereen kan dan
bepalen of ze aanwezig kunnen/willen zijn. De informatie zal worden gedeeld.
Op de ALV is dit ook besproken en zal door Ewald verder worden uitgewerkt.
Volgende Bijeenkomst:
Box TV Alphen ad Rijn.
(besproken op de ALV, datum nog nader te bepalen.)
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