
FireWare studio 



Als gevolg van de coronapandemie kondigde minister-
president Mark Rutte op 23 maart 2020 een intelligente 
lockdown aan. Voor hulpverlenend Nederland hield 
dit onder andere in dat er van de ene op de andere 
dag op een andere manier naar vakbekwaamheid 
gekeken moest worden. FireWare mengde zich in 
deze uitdaging en ging een bijzondere reis aan.

Onze brainstormruimte zou wegens de sociale 
onthouding voorlopig wel leeg komen te staan. Die 
werd daarom zo aangepast dat we er digitale sessies 
op afstand in konden faciliteren. Woensdagavond 
1 april 2020 was het al zover. Toen vond de eerste 
try-out van de digitale oefenavond van Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord plaats in onze nieuwe studio. 
Een pilotgroep van 18 cursisten nam interactief 
vanuit huis deel. Het was een hele nieuwe ervaring. 
Niet alleen voor de instructeurs en de cursisten, 
maar ook voor de moderator en de technicus 
van FireWare. De reacties waren positief, maar 
de eerste stapjes waren echt als Bambi op het 
ijs: met vallen en opstaan steeds beter worden.

Een stukje geschiedenis
We omarmden imperfectie en gaven onszelf zo de ruimte om 
te leren. Bovendien stonden we er niet alleen voor. Er volgden 
initiatieven door heel ons land en diverse hulpverlenende 
organisaties sloegen de handen ineen. Zo ontstond het 
platform vakbekwaamopafstand.nl. Daarop delen we nog 
altijd de ervaringen van verschillende organisaties rond het 
organiseren van webinars, streams, E-learnings en ELO’s voor 
de hulpverleningssector. Maar we schrijven bijvoorbeeld 
ook over het sociale aspect. Wat gaat er goed, maar vooral 
ook, wat gaat er niet goed en waar kunnen anderen van 
leren? Tal van digitale sessies verder, is er een zekere routine 
ontstaan. En daarmee ruimte om te kijken naar de toekomst!

In de zomer van 2020 hebben we onze studio opnieuw 
volledig aangepast. De ervaringen van de tijdelijke studio 
zijn verwerkt in een permanente studio. Het resultaat mag 
er zijn! Met trots presenteren we de FireWare studio. We 
stellen deze veelzijdige ruimte en de kennis en kunde van 
ons team ter beschikking om jouw wensen te realiseren.



Opnemen en uitzenden 
in je eigen huisstijl

In onze nieuwe studio is het heel 
eenvoudig om een eigen logo of 
huisstijl te integreren. Of dit nu een 
brandweerlogo is of het logo van een 
veiligheidsregio; met één druk op de 
knop wordt de studio aangepast in 
de juiste huisstijl. En de verlichting, 
die kleurt in stijl mee! Uiteraard is de 
verlichtingsset volledig in LED uitgevoerd. 
De PowerPoint, of andere presentatie, 
wordt in het decor weergeven. Ook 
kan er “picture-in-picture” worden 
uitgezonden tijdens een uitzending. 
Bovendien is er een greenscreen en 
bluescreen aanwezig, waardoor bijna 
elk virtueel decor gecreëerd kan 
worden. En wil je brainstormen over 
hoe de uitzending aan te pakken? Ook 
dat kan in de studio met de LEGO®-
tafel en het grote aantal whiteboards!



Hoge beeldresolutie en kraakhelder geluid

De speciale studiospeakers zorgen voor een kraakhelder 
geluid voor de spreker. Daardoor kan de dialoog 
worden aangegaan met de deelnemers aan de andere 
kant van het scherm. Nog mooier is dat de spreker de 
deelnemers ook nog kan zien op een grote monitor. Via 
het videoplatform in eigen beheer van FireWare zijn dat 
tot wel 40 deelnemers tegelijk. Er kan natuurlijk ook via 
YouTube gestreamd worden, dan kan een nog veel groter 
publiek bereikt worden. De bandbreedte is met de twee 
glasvezelverbindingen in elk geval ruim voldoende aanwezig! 

Tijdens de uitzending zorgt de moderator van FireWare ervoor 
dat jouw digitale sessie in goede banen wordt geleid. De tot 
wel 5 HD-camera’s worden live geschakeld door onze eigen 
schakeltechnicus. Eventueel kan het aantal camera’s nog 
verder uitgebreid worden. Ideaal voor uitzendingen waarbij 
er veel met materialen gewerkt wordt die goed in beeld 
gebracht moeten worden. Uiteraard worden de uitzendingen 
in hoge resolutie opgenomen. Na de uitzending krijg je deze 
opnames netjes mee naar huis. En wij zorgen er weer voor 
dat de studio er netjes bijstaat voor de volgende gebruiker.



Content maken

Naast uitzendingen en opnames, is de 
FireWare studio ook geschikt voor contentcreatie. 
Zo is er onder andere een aparte cabine voor 
geluidsopnames en een productfotografie-
tafel. Het creatieve ontwerpteam van FireWare 
beschikt bovendien over 5 krachtige computers 
om de meest complexe animaties te verzorgen. 
Deze computers worden ook gebruikt voor de 
post-productie en nabewerking van opnames. 
Wil je het nog specialer? FireWare heeft ook 
de beschikking over 360-graden camera’s en 
3D-camera’s. Daag ons vooral uit met jouw ideeën! 

 

In het kort: dit is wat je kunt verwachten

•    een ruime studio waarin je op veilige afstand van elkaar 
      kunt werken
•    opnames in jouw huisstijl; kleur, logo’s, aftelklok en eindbeeld
•    virtuele decors door middel van greenscreen en bluescreen
•    kraakhelder geluid en draadloze microfoons
•    interactieve dialoog met je publiek, via een eigen videoserver 
       in eigen beheer
•    live schakelen tussen maximaal 5 HD-camera’s door onze 
       schakeltechnicus
•    het gebruik van 360-graden camera’s en 3D-camera’s
•    een moderator die jouw digitale sessie in goede banen leidt
•    voldoende bandbreedte met behulp van 
      twee glasvezelverbindingen
•    digitale sessies worden opgenomen en worden na afloop
      meegegeven
•    ons ontwerpteam zit klaar voor de nabewerking van de opnames
•    de beschikking over een geluidsopnamecabine 
      en productfoto-tafel
•    onbeperkt koffie, thee, fris en een gratis schoonmaak
•    parkeren voor de deur, zonder mobiele applicatie



FireWare helpt graag met het verzorgen van 
opnames en uitzendingen voor hulpverlenende 
instanties. Hier hebben we speciaal een aantal 
pakketten voor samengesteld. Daardoor weet je 
waar je aan toe bent, zonder verrassingen achteraf.

Het ideale pakket voor de instructeur met een 
PowerPointpresentatie en een aantal proefjes of 
voorwerpen om te laten zien. Op een doordeweekse 
dag beginnen we om 15:00 uur met de repetitie en het 
inregelen van de apparatuur. Indien nodig passen we 
nog wat zaken in de presentatie aan. We zorgen dat er 
om 17:30 uur voor iedereen een goede maaltijd is. Tussen 
19:00 uur en 19:30 uur beginnen we met de oefenavond. 
Er is een virtueel klaslokaal beschikbaar voor de cursisten 
en desgewenst wordt er ook op YouTube uitgezonden. 
Uiteraard is de uitzending netjes voorzien van een 
aftelklok en eindbeeld. Omstreeks 22:00 uur zijn we 
klaar. De opnames worden meegeven zodat het webinar 
ook later nog een keer gebruikt kan worden. Tijdens 
het hele proces is er een technicus en een moderator 
van FireWare aanwezig. Zelf zorgen jullie voor een 
instructeur en een inhoudelijk deskundig ondersteund 
specialist. Dit pakket kost €1.900,- exclusief BTW.

Gebruik maken van 
de FireWare studio

Pakket oefenavond

Pakket leerfilm

Neem vooraf een webinar of leerfilm op. We beginnen 
om 09:00 uur met de repetities en het inregelen van 
de apparatuur. Gedurende de dag nemen we diverse 
scenes op voor een opname die later live uitgezonden 
wordt. We werken samen aan het script en zorgen 
voor goed bronmateriaal. Tijdens het hele proces is er 
een technicus en moderator van FireWare aanwezig. 
Tussendoor zorgen we voor een goede lunch. Om 17:00 
uur zijn we klaar met de opnames. Aansluitend wordt 
er door de designers gewerkt aan de eindmontage. 
Alle materialen die we hebben opgenomen worden 
samengevoegd tot één of meerdere video’s met effecten 
en titels. Dit pakket kost €2.300,- exclusief BTW. 



Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden op het 
gebied van studiohuur en contentcreatie.  Denk hierbij 
aan opnames op locatie, het maken van animaties, 
audio opnames of illustraties. De onderstaande 
prijslijst geeft een indicatie van onze huurtarieven.

FireWare heeft een ruime ervaring in het verzorgen van 
webinars voor de hulpverleningsbranche. De kennis die 
we hebben opgedaan delen we graag. Maar misschien 
wil je zelf een studio bouwen of laten inrichten. Of een 
eigen digitale omgeving opzetten waarop je webinars 
en digitale evenementen kunt verzorgen. Wellicht heb 
je wel vragen over het maken van een webinar, leerfilm 
of content voor de elektronische leeromgeving. 

Binnen het team van FireWare zijn er technici, 
vormgevers en programmeurs aanwezig die graag 
hun expertise inbrengen. Met een ruime ervaring 
niet alleen op hun vakgebied, maar ook over de 
toepassing hiervan binnen de hulpverleningsbranche. 
Neem gerust contact op voor de mogelijkheden! 

* De studio wordt niet zonder technicus van FireWare verhuurd 
* De genoemde prijzen zijn exclusief BTW 

Huur studio dagdeel 09:00 – 13:00 uur € 400,- *
Huur studio dagdeel 13:00 – 17:00 uur € 400,- *
Huur studio dagdeel 18:00 – 22:00 uur € 500,- *
Huur studio dagdeel weekend € 500,- *
Medewerker FireWare overdag* €   85,- per uur *
Medewerker FireWare avond / weekend* €   95,- per uur *

Overige studiohuur Zelf een studio voor Webinars bouwen 
of een online platform creëren?

Uiteraard is elk project maatwerk en zijn de kosten afhan-
kelijk van diverse factoren. Neem gerust contact met ons 
op voor een offerte op maat en onze staffelkortingen!   



Heb je interesse in het gebruiken van de FireWare studio? Heb 
je toch vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden? 
Neem gerust contact met ons op via info@FireWare.nl of 
bel +31 (0)88 252 6000. We beantwoorden je vragen graag!

Meer weten over onze studio?

Tevreden gebruikers 
van de FireWare studio

zijn onder meer:



FireWare BV
De Stek 5

1771 SP Wieringerwerf

Info@FireWare.nl
Tel:  +31(0)88 252 6000
www.FireWare.nl

Vakbekwaam op Afstand

De FireWare Studio is onlosmakelijk verbonden met 
vakbekwaamopafstand.nl. Op dit platform worden 
initiatieven en ervaringen die met “vakbekwaam 
op afstand” te maken hebben gedeeld. Webinars, 
streams, E-learning, Elo’s, maar ook het sociale 
aspect. Wat gaat er goed, maar vooral ook, wat gaat 
er niet goed en waar kunnen anderen van leren?

Diverse hulpverlenende organisaties hebben de 
handen ineengeslagen om hulpverleners de kans te 
geven om ook op afstand vakbekwaam te worden 
en te blijven. Ben je benieuwd naar alle ervaringen of 
wil je ook iets bijdragen? Kijk voor meer informatie 
op vakbekwaamopafstand.nl. Van delen word je rijk!


