


Het Nederlandse podcast landschap. 



Het luisteren van podcasts is met 10% 
toegenomen in 2020 ten opzichte van 2019.

Bijna één derde van de 
Nederlanders luistert 
wel eens podcasts. 
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Bron: GfK trends in digitale media - verdieping podcasts



In de auto, op de fiets of in het OV. En dit geeft 
ook meteen het karakter aan van podcasts: het is 
on-demand, je luistert wanneer het jou uitkomt. 

Podcasts worden vooral 
onderweg beluisterd. 



Ontspannen en inspireren zijn de opvolgende 
redenen waarom men naar podcasts luistert. 

De voornaamste redenen 
dat men podcasts luistert 
zijn interesse en vermaak. 

Bron: GfK trends in digitale media - verdieping podcasts



63% gebruikt  de smartphone om 
te luisteren naar podcasts. 

Bron: GfK trends in digitale media - verdieping podcasts
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Je maakt een bewuste keuze om naar een 
podcast te luisteren. Daardoor is het geen 
vluchtig medium, maar een waardevolle manier 
om een betrokken publiek te bereiken. 

De podcast luisteraar is 
sterk betrokken. 

Bron: luisteronderzoek, NRC, 2020



Hoe kan ik als merk 
profiteren van podcasts?



De groei van podcasts komt door de toenemende 
beschikbaarheid van audio voor de consument. 
Audio is op elk moment van de dag beschikbaar en 
zo kan je dus aanwezig zijn in het drukke leven van 
de consument. Wanneer zij dat willen. En 
daardoor kan je als merk kwalitatieve tijd 
doorbrengen met je doelgroep. 

Een nieuwe vorm om de 
schaarse aandacht van 
de consument te krijgen. 



Er zijn verschillende vormen van podcast advertising. Je 
kunt enerzijds je above the line communicatie 
verspreiden bij een sterk betrokken publiek die de 
onverdeelde aandacht heeft.  

Daarnaast biedt het de mogelijkheid om je 
merkboodschap te vertellen in een specifiek umfeld. Je 
kunt als merk deelnemen aan een podcast (interview). 
Of de host integreert je merkverhaal in de podcast. 

Tot slot is er de branded podcast waarin je je verhaal 
kunt vertellen dat past bij de waarden van je merk. 
Hierbij is het van belang dat de podcast is gemaakt om 
de gewenste doelgroep te vermaken en/of er iets van 
te leren. Geen commercial van 30 minuten dus. 

Podcasts inzetten als 
vorm van marketing. Podcast advertising 

Pre-roll 
Billboarding

Product placement 
Interview  
host-read

Branded  
podcast



Welke podcasts heeft Mediahuis? 



Een overzicht van onze podcasts. 

Politiek Sport LifestyleFinance Media



Speelduur 

10 min

Frequentie 

Luisteraars

Iedere zondag

2.000

Podcast

In gesprek met Paul Jansen

28% 70%

42% is tussen de 
23-44 jaar 

56% is 45plusser

ManVrouw
Wekelijks geeft Paul Jansen, 
hoofdredacteur van De Telegraaf, zijn 
commentaar op een actuele kwestie 
uit het nieuws. Elke zondag een 
nieuwe aflevering, op basis van een 
gesprek van Telegraaf Video.

Visie op actuele 
nieuwsitems.



Speelduur 

30-45 min

Frequentie 

Luisteraars

Iedere donderdag

10.000 - 15.000

Podcast

Het land van Wierd Duck

14% 84%

56% is tussen 
de 35-59 jaar

ManVrouw

Telegraaf-verslaggever Wierd Duk laat 
een geluid horen dat vaak ontbreekt in 
andere media. De historicus analyseert 
nieuwsgebeurtenissen die hem 
bezighouden, met een focus op cultuur, 
samenleving, identiteit, migratie en 
politiek. Elke donderdag vanaf 16.00 uur 
een nieuwe aflevering. 

Politiek, cultuur, 
migratie en identiteit.



Speelduur 

30-40 min

Frequentie 

Luisteraars

Elke vrijdag

10.000 - 15.000

Podcast

Afhameren met Wouter

21% 77%

69% is tussen 
de 28-59 jaar

ManVrouw

In Afhameren bespreken politiek 
commentator Wouter de Winther en 
presentator Pim Sedee het laatste 
nieuws uit Den Haag. Met wekelijks 
scherpe analyses, opmerkelijke 
fragmenten en een blik achter de 
schermen.

Politieke analyses en 
Haagse zaken. 



Speelduur 

30 minuten

Frequentie 

Luisteraars

Om de week

Nnb. 

Podcast

Werelds! 

In de Telegraaf-podcast Werelds! bespreken 
Thijs Wolters en Frank van Vliet opmerkelijk 
nieuws uit het buitenland. 

Werelds! 



Speelduur 

30 min

Frequentie 

Luisteraars

Om de week op woensdag

+/- 2.500

Podcast

Delta Tango

Nieuwe 
podcast sinds 
16 juni 2021. 

Delta Tango is de defensie en internationale 
veiligheidspodcast van De Telegraaf. Van 
marineschepen tot F-35’s, en van terrorisme 
tot jihadisten. Elke twee weken praten onze 
deskundigen je bij over nationale en 
internationale veiligheidsvraagstukken. 

Een podcast over 
defensie en veiligheid. 



Speelduur 

30 minuten

Frequentie 

Luisteraars

Om de week

Nnb. 

Podcast

Inchecken

In de reispodcast van De Telegraaf bespreken 
luchtvaartjournalist Yteke de Jong en 
reisverslaggever Koen Nederhof het wel en 
wee in de reiswereld met spraakmakende 
gasten. Elke twee weken een nieuwe 
aflevering, inchecken dus! 

Inchecken. 



Speelduur 

30-45 minuten

Frequentie 

Luisteraars

1x per maand

+/- 10.000

Podcast

De Zaak Ontleed

45% 55%

48% is tussen de 
28 en 44 jaar.

ManVrouw In deze podcast hoor je alle ins en outs over 
de meest spraakmakende rechtszaken. Door 
rechtbankverslaggever Saskia Belleman en 
presentator Wilson Boldewijn.

De Zaak Ontleed met 
Saskia Belleman. 



Speelduur 

45-60 min

Frequentie 

Luisteraars

Elke maandag en vrijdag

15.000 - 20.000

Podcast

Kick-off Eredivisie

8% 81%

73% is tussen 
de 28-59 jaar

ManVrouw

De scherpste voetbalanalyses met een 
flinke dosis humor. In de voetbalpodcast 
Kick-off van De Telegraaf blikken chef 
voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger 
Mike Verweij en presentator Pim Sedee 
vooruit op het Eredivisie-weekend. Elke 
vrijdagavond een nieuwe aflevering.

Voetbalanalyses 
met humor.



Speelduur 

30-45 minuten

Frequentie 

Luisteraars

Iedere maandag na race

10.000 - 15.000

Podcast

Formule 1 

11% 88%

63% is tussen 
de 35-59 jaar

ManVrouw

Telegraafverslaggever Erik van Haren en 
voormalig F1-coureur Christijan Albers 
praten je bij over het belangrijkste 
Formule 1-nieuws. Van Haren is 
uitgeroepen tot het Sportjournalistieke 
Talent van het Jaar 2020 en Albers heeft 
met zijn ervaring in de Formule 1 een 
interessante kijk op de autosport.

Het belangrijkste 
Formule 1 nieuws.



Speelduur 

30-45 min

Frequentie 

Luisteraars

Iedere dinsdag

500 - 1.000

Podcast

AZ Podcast

15% 85%

ManVrouw

In het voetbalseizoen brengt het Noordhollands 
Dagblad elke dinsdag een podcast waarin de 
clubwatchers Theo Brinkman en Jeroen Haarsma 
de laatste stand van zaken bij AZ doornemen.  
Brinkman is al jarenlang de vaste volger van AZ. 
Haarsma is chef van de sportredactie en 
voormalig speler van onder andere FC Volendam. 
Zo bespreken ze de fraaie overwinning op PSV, 
het passeren van Marco Bizot voor Oranje en de 
naderende beslissing over de toekomst van 
trainer Pascal Jansen.

Voor de AZ 
liefhebbers. 



Speelduur 

30 minuten

Frequentie 

Luisteraars

Iedere vrijdag

5.000 - 10.000

Podcast

Kwestie van centen

15% 84%

57% is tussen 
de 35-59 jaar

ManVrouw
In de podcast Kwestie van Centen maakt 
Martin Visser van De Financiële Telegraaf 
de economische mechanismen achter het 
nieuws voor iedereen begrijpelijk. 

Financieel nieuws 
begrijpelijk.



Speelduur 

30 min

Frequentie 

Luisteraars

Om de week op woensdag 

5.000

Podcast

Cultuur en Media

34% 66%

53% is tussen 
de 35-59 jaar

ManVrouw
Van de NPO tot Netflix en van bestsellers 
tot de grootste flops. Elke twee weken 
werpen Rob Goossens, Marco Weijers en 
Daphne van Rossum een kritische blik op 
diverse programma's, series en films.

Blik op programma’s, 
series en films.



Speelduur 

30-60 min

Frequentie 

Luisteraars

Om de week

1.700 -2.000

Podcast

Workjuice In de WorkJuice Podcast hebben Sharon & Tessa 
het over uiteenlopende werkgerelateerde zaken 
die ons allemaal bezighouden. Of je nu 
ondernemer bent of een nine to five job hebt. 
Net bent afgestudeerd of al een oude rot in het 
vak bent. 

In de podcast wordt een expert uit een bepaald 
gebied omtrent carrière en persoonlijke groei 
uitgenodigd. Onderwerpen zijn o.a. stress– en 
burn-outs, onderhandelen en vrouwenrechten 
en emancipatie op het werk.

Alle werkgerelateerde 
zaken. 

82% 17%

60% is tussen 
de 23-34 jaar

ManVrouw



Speelduur 

30 minuten

Frequentie 

Luisteraars

Om de week - zaterdag

2.000 - 4.000

Podcast

Zo Doet Zij Dat. 
Van eten tot diëten, van geboorte tot rouw, 
van verrimpelen tot cosmetische chirurgie 
of van scheiden tot seks… Marieke ’t Hart en 
Sabine Leenhouts van VROUW hebben er 
altijd wel een mening over. In Zo Doet Zij 
Dat bespreken ze iedere twee weken een 
hoofdonderwerp met elkaar, een expert en 
een man die er iets van vindt.

Zo Doet Zij Dat. 

80% 20%

62% is tussen 
de 35-59 jaar

ManVrouw



Speelduur 

30-40 min

Frequentie 

Luisteraars

Wekelijks op maandag

1.000 - 2.000

Podcast

Generatie T

50% 50%

53% is jonger 
dan 35 jaar

ManVrouw

Generatie T. Is de podcast van De 
Telegraaf voor en door Millenials. Elke 
maandag gaan vier jonge journalisten met 
elkaar in gesprek over actuele thema’s uit 
het leven van twintigers en dertigers. 
Presentatie door Jeroen Holtrop. 

De podcast voor en 
door Millenials. 



Speelduur 

45 minuten

Frequentie 

Luisteraars

Om de week - zaterdag

4.000 - 5.000

Podcast

Ongefilterd 

Doelgroep: 
jonge vrouwen

Quinoapraat, stappentellers, Instagram-
feminisme en bullshitbanen. Golddiggerhaat, 
Tikkieterreur en #healthyliving. Telegraaf-
journalisten Kitty Herweijer en Elif Isitman 
delen hun ongefilterde mening over alles wat 
hen opvalt.

Ongefilterd met 
Kitty en Elif. 



Speelduur 

60 minuten

Frequentie 

Luisteraars

Seizoensgebonden

1.000 - 2.000

Podcast

Songfestivalkoorts

Telegraafverslaggever Richard van de Crommert 
en radiopresentatrice Katja Zwart praten je bij 
over álles dat je moet weten over het Eurovisie 
Songfestival. Kritische analyses, het laatste 
nieuws, interviews en spraakmakende gasten. 

Songfestivalkoorts. 
Podcast start 

begin 2022



Wat zijn de mogelijkheden voor 
samenwerking? 



De advertentiemogelijkheden. 

Product Omschrijving Workjuice Overige podcasts 

Billboarding
Dit programma wordt mede mogelijk 

gemaakt door… middels een (aangeleverde) 
audiospot. 

Ja Ja 

Billboarding  
host read

Dit programma wordt mede mogelijk 
gemaakt door... verteld door de host van het 

programma.
Ja Nee

Pre-roll Audio spot van maximaal 30 seconden  -  
middels een (aangeleverde) audiospot. Ja Ja 

Pre-roll  
host read 

Audio spot van maximaal 30 seconden 
geschreven / voorgelezen door de host. Ja Nee

Product placement 
Er wordt een product benoemd tijdens het 

programma door de hosts. Natuurlijk 
geintegreerd in programma. 

Ja, altijd in overleg met redactie.  
Dit product is maatwerk.   

Nee

Gastspreker Er wordt een adverteerder uitgenodigd om als 
expert te praten over een bepaald onderwerp. 

Ja, altijd in overleg met redactie.  
Dit product is maatwerk.  
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De tarieven. 
Podcast Verwacht # listens Billboard/Pre-roll

Kick-off met Valentijn Driessen 17.500 € 750
Afhameren met Wouter de Winther 12.500 € 500

Formule 1-podcasts 12.500 € 500
Het land van Wierd Duck 12.500 € 500

De zaak ontleed 10.000 € 400
Kwestie van Centen 7.500 € 350

Uncle Joe - een blik op de VS 7.500 € 350
Cultuur en Media podcast 5.000 € 250

Ongefilterd 4.500 € 250
Zo doet zij dat 3.000 € 250
Bedrock Talks 2.500 € 250
Delta Tango 2.500 € 250

In gesprek met Paul Jansen 2.000 € 250
Workjuice 2.000 € 250

Generatie T 1.500 € 250
Songfestivalkoorts 1.500 € 250

Bedrock meets 1.200 € 250
AZ Podcast 1.000 € 250
Inchecken nnb
Werelds! nnb

Let op: minimale afname van  € 2000,-



Aanleverspecificaties. 

Billboard

• Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door… 
• Maximaal 10 seconden.  
• Audio effecten: neutraal.  
• File type: MP3 of WAV.  
• Uiterlijk 3 dagen van tevoren. 

Billboard hostread

• Naam van adverteerder en aanvullende zin. 
• Maximaal 10 seconden.  
• Inclusief 1 correctieronde. 

Pre-roll

• Advies 20 seconden, maximaal 30 seconden.   
• Audio effecten toegestaan.  
• File type: MP3 of WAV.  
• Uiterlijk 3 dagen van tevoren. 

Pre-roll hostread

• Boodschap van maximaal 30 seconden.  
• Voorkeur stem: geslacht, leeftijd, zwaar/zwoel. 
• Hostread: tekst wordt in overleg geschreven met 

redactie.  
• Inclusief 2 correctierondes. 



Dankjewel. 


