
 
 
-- Persbericht -- 
 
VRT toekomstbestendig met inzet OmniPlayer 3 voor haar radiozenders 
 
Hilversum, juni 2021 - Na de mediabedrijven RTL, 
DPG en Mediahuis, gaat ook het Vlaamse VRT 
OmniPlayer inzetten bij haar radiozenders in 
Vlaanderen. Het Nederlandse OmniPlayer 3 Radio 
Automation Software systeem zal het bestaande 
productie- en uitzendsysteem voor verschillende 
radiozenders vervangen.  
 
De Vlaamse publieke omroep VRT gaat het komende 
jaar voor zijn radiozenders Radio 1, Radio 2, Klara, 
MNM, Studio Brussel, streaming, DAB+ kanalen, VRT 
Nieuwsdienst en Sporza in zee met het Nederlandse 
OmniPlayer. De bestaande systemen voor productie 
en uitzenden van radio zullen vervangen worden door OmniPlayer 3. Deze investering wordt mede 
ingegeven door de technologische veranderingen die gerealiseerd gaan worden, in het vooruitzicht van 
een nieuw gebouw.  
 
Wim Ermens, projectmanager technologie bij VRT: ‘Wij waren toe aan een toekomstbestendig, nieuw 
systeem voor het produceren en uitzenden van radio. OmniPlayer kwam hierbij naar voren als beste 
oplossing voor onze radiozenders. Naast de vervanging van de bestaande oplossing, wordt er gewerkt aan 
een toegankelijke user-interface voor redacties en studio, zal er door middel van MOS een koppeling 
gemaakt worden met het iNews redactiesysteem, een integratie met Musicmaster en Radiomanager van 
Pluxbox. Wij kijken uit naar de samenwerking; het is niet alleen een upgrade qua technologie, maar ook 
voor onze radiomakers.’ 
 
Peter van Klei, commercieel directeur M&I Broadcast Services, is enthousiast over de keuze van VRT. ‘Met 
VRT hebben wij nu vier grote Belgische mediabedrijven die gebruik maken van ons radio automation en 
playout systeem. En hier zijn we trots op! Met de ingebruikname van OmniPlayer kunnen de verschillende 
zenders de komende jaren echt stappen maken. Zo zal ook de OmniPlayer API een belangrijke rol gaan 
spelen voor web based gebruikersinterfaces in de studio en andere integraties.’ 
 
VRT zal in de loop van dit jaar de bestaande systemen voor de productie en het uitzenden van radio 
vervangen met het OmniPlayer 3 systeem. 
 
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) 
De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en 
diversiteit. De VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod in informatie, cultuur, educatie, 
ontspanning en sport. De omroep bereikt met drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande 
digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan de VRT relevant zijn, maatschappelijke impact 
hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken, stimuleert de cultuur- en 
taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. De VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en 
digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen 
met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren. 
 
Over OmniPlayer 
OmniPlayer, onderdeel van M&I Broadcast Services, is de grootste leverancier van radio automation 
software in Nederland en daarbuiten. Vrijwel alle regionale en landelijke zenders in Nederland gebruiken 
het OmniPlayer systeem om content, nieuws en muziek uit te zenden. De software wordt daarnaast onder 
andere gebruikt door grote Europese mediabedrijven zoals RTL, Radio Italia, NPO, DPG Media, Elemedia 
en Talpa Radio. 
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Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie of bij vragen, bezoek https://omniplayer.com of neem contact met ons op via 
Jeroen Kerkvliet: jeroen.kerkvliet@omniplayer.com 
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