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Beleidsnota media 2014-2019 

•  “inze/en	  op	  de	  digitalisering	  van	  de	  radiosector	  en	  kiezen	  voor	  de	  meest	  
toekomstgerichte	  technologie	  die	  breed	  verspreid	  is	  in	  de	  Europese	  Unie	  

•  Lee:aar	  radiolandschap	  tot	  stand	  brengen	  in	  het	  licht	  van	  de	  toekoms@ge	  
erkenningsronde	  voor	  de	  FM-‐band.	  Koppeling	  maken	  met	  een	  
technologische	  switch	  naar	  digitale	  radio	  en	  digitaal	  muziek	  beluisteren.	  

Ø  Evolueren	  naar	  duurzaam	  radiolandschap	  :	  waarbij	  niet	  enkel	  FM	  maar	  ook	  andere	  
vormen	  van	  radio	  en/of	  muziek	  luisteren	  aandacht	  krijgen	  en	  vlo/e	  overgang	  van	  
analoog	  naar	  digitaal	  mogelijk	  wordt	  gemaakt	  



Beheersovereenkomst 2016-2020 : de 
toekomst van radio is digitaal 

De	  VRT	  zet	  met	  radio	  in	  op	  digitalisering,	  zowel	  via	  DAB+,	  digitale	  
televisie,	  als	  via	  internet.	  
	  

•  DAB+	  
•  De	  VRT	  werkt	  mee	  aan	  een	  sector-‐gedragen	  ini@a@ef	  om	  de	  technische	  transi@e	  van	  FM	  

naar	  DAB+	  te	  maken.	  
•  De	  VRT	  biedt	  haar	  vijf	  radione/en	  aan	  via	  FM	  broadcas@ng	  zolang	  er	  geen	  algemene	  FM	  

switch-‐off	  is.	  

•  Internet	  	  
•  De	  VRT	  werkt	  verder	  aan	  de	  online	  radiospeler,	  Radioplus.	  Radioplus	  stelt	  het	  radio-‐

aanbod	  op	  een	  flexibeler	  manier	  ter	  beschikking	  en	  kan	  op	  termijn	  doelgroepgerichte,	  
gepersonaliseerde	  en	  thema@sche	  vertelstructuren	  en	  formats	  verkennen.	  

•  Content-‐innovaCe	  	  	  
•  De	  VRT	  experimenteert	  en	  innoveert	  rond	  vertelstructuren	  en	  contenDormats.	  	  



Digitale Strategie VRT-radio 



•  Robuust	  broadcastmodel	  als	  ruggengraat	  
–  duurzaam	  en	  gra@s	  (op	  KT	  nog	  niet	  internet)	  
–  voor	  iedereen	  toegankelijk	  	  
	  
	  

•  Aanvullen	  met	  internet	  &	  mobiel	  om	  nog	  
meer	  interac@e	  te	  s@muleren	  tussen	  makers	  en	  
luisteraars,	  om	  te	  verrijken	  met	  visuals	  en	  video.	  	  

VRT gelooft in een hybride digitale toekomst via alle 
platformen 
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WHERE DID I  DISCOVER THE NEWS ABOUT THE TERROR ATTACKS ? 
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Crisiscentrum Belgium 22 maart 

•  Hou	  het	  internet	  vrij	  voor	  communica0e.	  Vermijd	  voorlopig	  
#streaming	  van	  video	  en	  muziek.	  #brussels	  

•  Ten	  gevolge	  van	  het	  intensieve	  gebruik	  van	  de	  mobiele	  netwerken	  hebben	  	  Base	  Company,	  Mobistar	  en	  
Proximus	  vandaag	  in	  verschillende	  mate	  problemen	  ondervonden.	  Globaal	  gezien	  func@oneren	  de	  mobiele	  
netwerken	  van	  deze	  drie	  operatoren	  terug	  normaal.	  
Om	  de	  netwerken	  zo	  veel	  	  mogelijk	  te	  ontlasten,	  wordt	  eraan	  
herinnerd	  om	  zoveel	  mogelijk	  te	  communiceren	  per	  SMS	  en	  
mobiele	  telefonie	  en	  mobiel	  dataverkeer	  te	  vermijden.	  

	  



DAB+ als ruggengraat 

DAB+	  :	  digital	  audio	  broadcas@ng	  
	  
•  Radio	  via	  de	  ether,	  maar	  dan	  digitaal	  
•  Bedrijfszeker	  
•  Gra@s,	  hoge	  kwaliteit,	  beeld	  en	  extra	  info	  
•  Meer	  zenders	  te	  ontvangen	  
•  Gebruiks-‐	  en	  milieuvriendelijk	  
•  Vereist	  wel	  DAB+	  toestel	  

	  
•  Maar	  3	  voorwaarden	  

Ø  Par@cipa@e	  van	  de	  hele	  radiomarkt	  
Ø  SCmulans	  door	  overheid	  (kader	  +	  bewustzijn)	  
Ø  Toestellen	  :	  retail,	  automo@ve,	  telecom	  (smart	  radio	  ini@a@ve…)	  



VRT en digitale ether : °1997  

•  VRT	  vervult	  een	  voortrekkersrol	  inzake	  digitale	  ether	  sinds	  1997	  
– aanbod	  via	  DAB	  
•  de	  digitale	  versies	  van	  de	  FM-‐zenders	  Radio	  1,	  Radio	  2,	  Klara,	  MNM	  en	  Studio	  
Brussel	  	  	  
•  specifieke	  digitale	  “services”	  zoals	  MNMhits,	  Klara	  Con@nuo	  en	  Nieuws+.	  	  	  

•  Momenteel	  VRT-‐test	  van	  DAB+	  



DAB+ Test 
 



Wat	  doen	  we	  ?	  
•  Testkanaal	  waar	  we	  alle	  radione/en	  sequen@eel	  uitzenden	  in	  
verschillende	  bitrates	  

•  Uitzendingen	  verrijken	  met	  visuals	  
Wat	  willen	  we	  testen	  ?	  
•  Klankkwaliteit	  in	  verschillende	  bitrates	  
•  Ontvangstkwaliteit	  DAB+	  vs	  DAB	  
•  Verrijking	  met	  visuals	  
Hoe	  meten/testen	  we	  ?	  
•  Testpanel	  met	  vragenlijst.	  Panel	  voornamelijke	  intern	  VRT	  
medewerkers	  aangevuld	  met	  enkele	  externe	  testers	  

•  Me@ng	  ontvangst	  Norkring	  
•  Eigen	  ervaringen	  soundprocessing	  @jdens	  testen	  

DAB+ test 



The proof of the pudding is in the  
 

…listening ! 



Geluidsfragmenten 

(zie	  audiobestanden	  in	  deze	  map)	  



Visuele verrijking 



Programmagebonden info 



Muziek, now-on-air 



Evenementiële aankondigingen 



•  Klankkwaliteit	  :	  Vanaf	  	  80	  kbps	  met	  SBR	  wordt	  de	  kwaliteit	  als	  
goed	  ervaren.	  De	  soundprocessor	  is	  belangrijk	  in	  de	  
op@malisa@e	  van	  de	  klank.	  
	  

•  Ontvangstkwaliteit	  :	  Uitbreiding	  van	  het	  netwerk	  is	  op	  termijn	  
noodzakelijk	  voor	  op@male	  indoor	  dekking.	  
	  

•  Visuele	  verrijking	  moet	  sterk	  zijn,	  dat	  vraagt	  dus	  extra	  
redac@onele	  inspanning	  en	  nieuwe	  skills	  voor	  de	  redacteurs.	  	  

Conclusies  



Digitale radio is meer dan DAB+ 

BHO  :    DAB+,  digitale  televisie,  internet

                        mobiel  -‐  visueel  -‐  verrijkt
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