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WIJ ZIJN:

 #NIEUW
Een nieuw lokaal initiatief om

Amstelveners te informeren en

te (laten) horen.

 #AMSTELVEENS
De mensen achter AAN!

hebben allemaal binding met

Amstelveen.

 #JONG
AAN! is door een groep jonge

mensen opgezet en wordt

ondersteund door ervaring. 

 #ONLINE
AAN! staat voor vernieuwing en

focust zich op het online

 #VERFRISSEND
Nieuwe journalistieke inzichten,

platformen en technieken

 #DUURZAAM
Ook AAN! wil een steentje

bijdragen om tot een duurzame



verspreiden van verhalen.  worden omarmd.  leef- en werkomgeving te

komen. 

Een lokale omroep:

 Maakt nieuws

 Is professioneel

 Werkt lokaal en regionaal samen

 Staat in contact en verbinding met iedereen

Is onahafhankelijk en zorgt dat de continuiteit


j g

wordt gewaarborgd

. Waarom een nieuwe omroep?
De gemeente Amstelveen en haar samenstelling verandert. Ook

verandert het medialandschap. 

 

Om snel en fris te kunnen anticiperen op de veranderingen is een

jonge organisatie nodig die vlot op de veranderingen kan inspelen.

 

Dit moet overigens wel gebeuren zonder dat het mensen uitsluit.

Vernieuwing moet niet ten koste gaan van bereik richting

bijvoorbeeld oudere Amstelveners. 

 

Om ons doel te bereiken werken we met enthousiaste Amstelveners

die graag met hun poten in de klei staan. Want als lokale omroep kan

je pas het verschil maken als je daadwerkelijk deelnemer bent aan de

lokale samenleving.

 

Samenwerken



AAN! wil ook het platform zijn voor andere partijen om samen te werken. Wij hebben geen ego en geven onze partners de ruimte die

hen toekomt. Zo zijn we trots op de aanstaande samenwerking met de VU die ons in staat stelt jonge journalisten in opleiding te

helpen zich in de praktijk te ontwikkelen.  

De meeste power geeft de intensieve samenwerking met NH Media. De technische en redactionele ondersteuning vanuit een

hooggewaardeerd en professioneel mediabedrijf is essentieel om jonge Amstelveense mediamakers een kans te geven. Juist op het

gebied van lokaal talent opleiden en lokale omroepen ondersteunen speelt NH Media een voortrekkersrol in Nederland. AAN! sluit

graag bij deze ambities aan.  

Voordeel is dat NH al veel mensen van de AAN!-werkvloer kent. Begin 2020 werd al op een bijzonder prettige manier samengewerkt.

Deze vruchtbare samenwerking kan dankzij het oprichten van AAN! een vervolg krijgen.   

Onze partners:

Overal en altijd

 Online
AAN! is een online omroep. Al

onze uitingen worden op het

juiste online platform

aangeboden. En streamen van

telefoon naar het

beeldscherm in de

woonkamer gaat

tegenwoordig heel

gemakkelijk. 

 Socials
Elke doelgroep gebruikt z'n

eigen sociale media. Daarom zijn

wij op alle socials die ertoe doen

aanwezig en durven ook te

experimenteren met nieuwe

platformen.

 Video
Onze specialiteit blijft video.

Daar zijn we goed in. Maar als

nieuws zich minder leent voor

bewegend beeld, schrijven we

net zo gemakkelijk een

journalistiek artikel of maken

een podcast.

 Locatie
Geen dure studio's en

redactieruimtes voor ons.

Vanuit huis werken kan

gemakkelijk en als we een

discussieprogramma willen

maken komen wij naar de

mensen toe.

 Community
AAN! gaat niet alleen zenden

maar ook ontvangen. Door het

opzetten van een lokaal

burgerpanel willen wij nog

beter op de nieuwsbehoefte

van de Amstelvener

inspringen. 

 On demand
Wij maken geen radio maar wel

audioproducties zoals podcasts.

De huidige tijd vraagt dat ons

nieuws 'on demand' wordt

aangeboden en niet lineair.



Journalistiek

Geen spreekpop
AAN! wil geen spreekpop worden van de politiek maar ook niet van de burger. Wij geven de burger echter

wel hetzelfde podium als de politiek. Feiten en meningen worden op dat podium naast elkaar gelegd. AAN!

pleegt hoor en wederhoor. Dat is onze belangrijke maatschappelijke functie.

 

Partijen voortrekken doen we niet en een politieke kleur hebben we ook niet. Het is niet voor niets dat ons

logo een kleur gebruikt die bij geen enkele Amstelveense politieke partij is terug te vinden. In ons

redactieteam is iedereen welkom, behalve mensen die betrokken zijn binnen de Amstelveense politiek. Dit

om alle schijn te voorkomen. Wij zijn brengers van verhalen en doen dat onafhankelijk met heel veel

passie, inzet en plezier. Niets meer en niets minder.  

Onderzoek

Bi AAN! k t k i t d k j li ti k E ij bi A t l ld d

Binnen AAN! komt er ook ruimte voor onderzoeksjournalistiek. Er zijn binnen Amstelveen voldoende

thema's die verdieping verdienen. Deze thema's moeten echter wel nauwkeurig onder handen worden

genomen. En dat kost tijd. Tijd die binnen de huidige lokale journalistiek zeer schaars is. 

De onderzoekprojecten van AAN! worden daarom losstaande trajecten die worden begeleid door de

professionals die in dienst zijn van AAN! en NH Media. Vrijwilligers en/of studenten van de VU, School voor

Journalistiek Utrecht of Windesheim Zwolle kunnen dan specifiek worden vrijgemaakt om zich op een

onderzoek te storten. Voor deze projecten wordt financiële ondersteuning gezocht bij bijvoorbeeld het

lokale mediafonds of de landelijke regelingen voor lokale journalistieke projecten.  

112-berichtgeving
Niet elke valpartij met een fiets wordt vermeld op de kanalen van AAN! Wel vinden wij het belangrijk dat

burgers worden geïnformeerd over calamiteiten en grotere incidenten. Op de redactie wordt gewogen

wanneer een 112-bericht van belang is voor de Amstelvener. Daarbij willen wij ook duidelijk een

preventieve rol spelen. AAN! moet de reden zijn om niet te gaan kijken. Zo kunnen hulpdiensten hun werk

zo veel als mogelijk ongestoord doen.  

Cloud
Journalisten en redacteuren van AAN! werken in de cloud. Hierdoor is alle beschikbare

informatie snel te vinden op welke locatie dan ook. Het zorgt er tevens voor dat

waardevolle informatie niet verloren kan gaan door calamiteiten zoals waterschade of

brand. Werken in de cloud betekent ook dat de door AAN! verzamelde informatie altijd

bij de omroep blijft. Bij het vertrek van een vrijwilliger of werknemer blijven zaken zoals

adresbestanden behouden.   

Werk in uitvoering



g
Achter de schermen wordt al druk gewerkt

om snel van start te kunnen gaan. Zo staan

er bij NH Media een website en een app in

de steigers. De app beschikt over

zogenoemde push-noti�caties en is

helemaal bij de tijd. De platformen

waarmee AAN! aan de slag wil gaan zijn:

 website

 app

 social media

 podcast

 burgerpanel

Onze app:

De getoonde screenshots zijn

voorbeelden. Het de�nitieve eindresultaat

kan nog afwijken. 



In progressIn progress

Opleiden



Het opleiden van jong mediatalent is bij AAN! een van de speerpunten. Dat blijkt wel uit de samenwerkingen met NH Media en

de VU. Voor de studenten van de VU moet AAN! de plek zijn om vlieguren te maken. Een student kan over nog zoveel talent

beschikken, zonder aantoonbare ervaring is het lastig binnenkomen bij gerenomeerde mediabedrijven.

 

AAN! en NH Media gaan deze talenten begeleiden en helpen hun mediadromen te verwezenlijken. Juist door een jonge en frisse

omroep te zijn kunnen we inspringen op de nieuwste mediatrends en -ontwikkelingen. Binnen NH Media is ook speciaal een

opleidingscoördinator aangesteld om aan de slag te gaan met studenten en vrijwilligers. Het enthousiasme van de eerste

Amstelveense talenten die gaan worden begeleid door NH spat er in ieder geval vanaf. 

 Ontmoeten op locatie
De redacteuren van AAN! zullen veel op locatie gaan werken. De

bibliotheek, het wijkcentrum of zelfs het café zijn prima plekken om te

luisteren naar de Amstelvener. Op straat hoor je wat er speelt, niet achter

je bureaustoel!

 Ontvangen

 O t a ge
Bij AAN! zijn wij van mening dat een omroep niet alleen moet zenden.

Binnen het vernieuwde medialandschap zijn er genoeg mogelijkheden om

ook te ontvangen. Interactie via burgerpanel en sociale media zijn voor

AAN! heel belangrijk. 

 Werken volgens de regels
Ondanks dat AAN! geen uitzendlicentie heeft, gaan wij toch werken

volgens de landelijke regels die voor lokale omroepen gelden. Deze regels

hebben bijvoorbeeld betrekking op sluikreclame. Maar ook het hebben

van een Publieks Bepalend Orgaan (PBO). Hiervoor staat een divers

gezelschap al in de coulissen. 

Ons bestuur
Bas de Haan (30) 
Voorzitter
Geboren en getogen Amstelvener. Financiële achtergrond en actief als investeerder en �nance

manager bij diverse ondernemingen. Onder andere betrokken bij een softwareleverancier van

interactieve video's voor diverse mediabedrijven in binnen- en buitenland. Jarenlange ervaring binnen

de Technologie, Telecom en Media-sector van twee accountantskantoren, waarbij hij diverse

mediabedrijven heeft gecontroleerd.

Joost Bende (39) 
secretaris
Als tiener zette Joost zijn eerste stappen als sportverslaggever bij de lokale radio. Tijdens zijn studie

geschiedenis aan de VU in Amsterdam werd de vrije tijd vooral gevuld met bestuurswerk Regelmatig



geschiedenis aan de VU in Amsterdam, werd de vrije tijd vooral gevuld met bestuurswerk. Regelmatig

in de functie van secretaris. 

Aan het einde van de studententijd kroop het nieuwsgierige bloed waar het niet gaan kon en ging hij

als bureauredacteur sport en calamiteiten vrijwillig aan de slag bij RTV Amstelveen. Momenteel is

Joost communicatiemedewerker Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij kan daar, net

als in de journalistiek, het plezier in taal en tekst, goed kwijt. 

 

Peter de Groot (62) 
penningmeester
Peter is van huis uit accountant en heeft 37 jaar gewerkt bij KPMG als accountant en adviseur. Sinds 7

jaar is hij zelfstandig gevestigd en vervult hij diverse posities als bestuurder, toezichthouder en

adviseur bij zowel commerciële instellingen als binnen de not-for pro�t sector en

vrijwilligersorganisaties.

 

Celine Sulsters (24) 
algemeen bestuurslid
Celine is redacteur/verslaggever. Sinds acht maanden werkt ze op de redactie van Hart van

Nederland. In de periode daarvoor heeft ze vrijwillig als verslaggever gewerkt bij RTV Amstelveen en

NH Nieuws. Celine heeft de bachelor communicatie- en informatiewetenschappen en master

journalistiek afgerond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie heeft ze

plaatsgenomen in verschillende commissies en besturen van organisaties binnen de universiteit.

 

Nickelas Kok (24) 
algemeen bestuurslid
Nickelas werkt bij de politie in Amsterdam en is vrijwilliger bij de brandweer in Amstelveen. Naast zijn

werk is hij graag bezig met de techniek achter de omroep en live uitzendingen. Nickelas heeft een

l idi t t A di i l S i li t f d

opleiding tot Audiovisueel Specialist afgerond. 

In het verleden heeft Nickelas gewerkt als freelance camerajournalist voor (inter-) nationale en lokale

media en was gespecialiseerd in het ongeplande nieuws. Van 2015 tot 2020 was Nickelas ook

betrokken bij RTV Amstelveen en is daar ooit begonnen als stagiaire. Bij de omroep is hij actief

geweest als cameraman, journalist, redacteur, regisseur, technicus en presentator.

 Meedoen met AAN!
Wij vinden het superleuk als je met ons wilt meedoen. Er is altijd wel een plekje te  vinden bij onze nieuwe lokale digitale

omroep. Vul het formulier hieronder in en we nemen zo snel als mogelijk contact met je op. 

Naam *

Email *

Stel jezelf voor: *

Verstuur
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