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Podcast Inspiratiesessie
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 laat weten in de chat wie je bent, wat je 
functie is en waar je bent

 meeluistert via een koptelefoon of oortjes 

 je microfoon op mute zet als er een spreker 
aan het woord is

 te zien bent via je camera 

 het handje opsteekt in de chat als je een 
vraag hebt of je vraag stelt in de chat

Fijn als je …



 10.05 -11.00 Presentatie: Marije Schuurman Hess –
- De kracht van audio en podcasts
- Podcasts in jouw bibliotheek 

 Korte pauze   

 11.10 -11.20 Meet & Greet: Marije Ravelli & Maya Shamir -

 11.20 – 11.30 Vervolg en afsluiting

Programma



Marije Schuurman Hess



 een collectief, begonnen in de  Desmet Studio’s in Amsterdam

 Tjitske Mussche, Stef Visjager, Marije Schuurman Hess, Bente Hamel en Catherine van Campen

 www.radiomakersdesmet.nl

Radiomakers Desmet

Prix Europa radiodocumentaire 
2008 

Dutch Podcast Awards
Festival 2019

http://www.radiomakersdesmet.nl/


Netflix voor je oren



Podcasts luister je via een podcast app



Luister bij voorkeur met koptelefoon





 de eerste twintig minuten

•de kracht van audio

 de tweede twintig minuten

•podcast in jouw bieb

Inspiratiesessie



1 minuutje voor website ZAPP, NPO

Script, opname en montage Radiomakers Desmet
Sounddesign Henny Vrienten
Eindmix Arno Peeters
Productie Radiomakers Desmet






Speciaal

vijfdelige serie voor radio 1






Opdrachtgevers van Radiomakers Desmet

• NTR
• VPRO
• AVRO TROS
• KRO NCRV
• RVU
• NPO radio 1 en 4
• School TV

Gemeente Amsterdam Havensafari
Stedelijk Museum Amsterdam Audiotours
Van Gogh Museum Audiotour en podcast
Joods Historisch Museum in Amsterdam Audiotour
Gemeente Beverwijk Audiowandeling
Rietblazersquintet Calefax GPS Audiowandeling, podcast in productie
Oerol, De Parade, Theaterfestival Boulevard, Audio performance
Het Nieuwe Instituut Audio bij tentoonstelling
Submarine Webdocumentaire
Onderwijscongres in Spoorwegmuseum Audio performance met publiek
Zaans Museum Audiotours
Museumnacht Utrecht Audio performance
Lakenhal, Audio performance
Grote Kunst Show in Leiden en Rotterdam, Audiocollage
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Podcast



lezen is reflecteren

Podcast Van Goghs Mooiste Brieven



Wat is belangrijk als je als instelling 
(museum, bibliotheek) een podcast  wilt 
maken?

Ann Blokland
sr. educator bij het Van Gogh Museum



Selectie: brieven Van Gogh Museum en Radiomakers Desmet
Opname en montage: Radiomakers Desmet
Sounddesign: Bart Hoevenaars
Eindmix en studio opnamen: Huis van Eustachius
Productie: Radiomakers Desmet en Van Gogh Museum

Aflevering met schrijver Abdelkader Benali 






(storytelling) audio kan

• je in korte tijd meevoeren naar een andere wereld
• je laten meeleven met een hoofdpersoon
• je een eigen voorstelling laten maken in je hoofd
• je verbeelding prikkelen
• je inspireren
• je dichtbij een ander laten voelen
• je helpen een ander te begrijpen

• jouw boodschap helpen overbrengen bij je publiek en doelgroepen



Cijfers
Parel Radio: cijfers van NPO per maand per aflevering 60.000 unieke luisteraars en tussen de 
150.000 en 200.000 beluisteringen. 
Gestage groei sinds 2015

Van Goghs Mooiste Brieven: cijfers via Soundcloud per aflevering van 4.500 tot 11.700 (stijgt nog). 

De Waanzinnige Podcast: cijfers via Soundcloud per aflevering 1.200 tot ruim 4.000 (stijgt nog). 

De BibliotheekCast: cijfers via Soundcloud per aflevering 200 tot 650 (stijgt nog). 
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 podcast voor kinderen met luisterboeken, verrijkt met sounddesign
o ontwikkelsubsidie van Letterenfonds
o nu bezig met pilot maken

 podcast rond boekenliefhebster (15) in de jeugdzorg  
o ontwikkelfase
o documentair karakter

In ontwikkeling



Podcasts van bibliotheken



Podcasts rond thema’s van de bieb



Maike van Pelt, maker van






 Als Bibliotheek zijn we altijd op zoek naar aansprekende vormen om mensen op 
een laagdrempelige en inspirerende manier te betrekken bij taal, lezen, digitale 
vaardigheden, ontmoeting en debat. 

 Het is een laagdrempelige en duurzame manier om kennis over te dragen 

 Het aantal podcastluisteraars stijgt snel. 

 In de BibliotheekCast kunnen we onze eigen kennis delen.

Waarom een podcast?



 Voor alle bibliotheken via haar eigen kanalen met haar eigen klanten te delen. 
Er is een Toolkit ontwikkeld om het gebruik in de branche te stimuleren. 

 Zo tijdloos mogelijk zodat de afleveringen langdurig te beluisteren zijn

De BibliotheekCast is …



Doelgroepen



‘Wat een leuke podcast. Leuke tips voor ouders met dyslectische kinderen. Daar 
heb ik wat aan.’ Vader van een dochter met dyslexie over de aflevering Leesplezier

‘Ik vind de BibliotheekCast super leuk! Ik ben sinds een jaar jeugdmedewerker in de 
bibliotheek Leusden en moeder dus ik luister met 2 oren en ze vinden het allebei 
heel plezierig.’ Medewerker Bibliotheek
‘Heel interessant en leerzaam en het enthousiasme is aanstekelijk!” Moeder met 
Nederlands als 2e taal over de aflevering Voorlezen

‘Hele leuke afleveringen tot nu toe. Onze studenten krijgen in hun beroep te maken 
met alle onderwerpen.’ Onderwijsassistent op een MBO 

Wat reacties



Aanpak van de BibliotheekCast
1. Afstemming over de onderwerpen met deskundigen in de Bibliotheek

2. Opstellen script

3. Opnames

4. Montage

5. Podcast online zetten 

6. Promotie podcast



Oneline via website

Communicatie en promotie 



Stories

Buitenreclame

Boekenleggers

Nieuwsbrief

(Advertenties)
Instagram & Facebook



 Luister via iTunes, Spotify of Soundcloud

 Lees en luister via: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/podcast

 Bekijk de making-of van  de BibliotheekCast op YouTube

 Op www.innovatiebieb.nl staan alle documenten 
met informatie over het maken van de podcast
en een Tookit (format, logo, artwork en tune).

Meer weten van de BibliotheekCast?

http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/podcast
https://youtu.be/RiIECXm5O84
http://www.innovatiebieb.nl/


 Reportage
 Talkshow
 Hoorspel
Monoloog
Muzikaal verhaal
 Documentaire
… een cross over van vormen?

Welke podcast-vorm past bij jouw plan?



 Waarom wil je een podcast? (niet omdat het hip en nieuw is)
 Voor wie?

 Welke vorm past bij jouw plan?
 Wil je zelf aan de slag of samenwerken met een professionele podcast 

producer? 
 Wil je voor je eigen bieb een podcast maken of samen met andere bibliotheken?

Maar bedenk eerst…





Online Meet & Greet met: 
De Waanzinnige Podcast
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Marije Ravelli en Maya Shamir, makers van 



36

Filmpje Roos Visser van Lezen Nou!
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 Gebruik de podcast om boeken te tippen aan alle kinderen en klassen 
www.dewaanzinnigepodcast.nl 

 Hang waanzinnige posters op in de bieb

 Maak een waanzinnige boekenplank met boeken uit de podcast

 Vermeld De Waanzinnige Podcast op je eigen website

 Van elke aflevering hebben we een pagina + lesbrief

 Blijf op de hoogte van elke nieuwe aflevering! Geef je op voor onze nieuwsbrief

De tips vind je ook op: www.dewaanzinnigepodcast.nl/bibliotheken-en-boekhandels

Tips:

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dewaanzinnigepodcast.nl%2F&data=04%7C01%7CMvPelt%40probiblio.nl%7C9a0e5a9eb6b24ec233f008d892e89804%7C0e725cbb8dc34749a031f892d8c4da82%7C0%7C0%7C637420874979763082%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EjVvocgw7efGDp6p3PdQ8%2BnhxUxXtEc2Gv0Ep494G8Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dewaanzinnigepodcast.nl%2Fbibliotheken-en-boekhandels&data=04%7C01%7CMvPelt%40probiblio.nl%7C9a0e5a9eb6b24ec233f008d892e89804%7C0e725cbb8dc34749a031f892d8c4da82%7C0%7C0%7C637420874979773077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iPL%2B5x8D8xrlmHRAYyAi6Tfbg2D06a8lApo7lr4SqRw%3D&reserved=0
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 De Waanzinnige Boekenclub - op verschillende bieblocaties, en daar weer podcasts van 
maken

 De Waanzinnige Podcast direct op je eigen website aanbieden aan leden om te luisteren

 Er is een algemene lesbrief bij de podcast in ontwikkeling

 Wij kunnen ook voorzien in communicatie- en/of POS-materiaal van de podcast

Leuk om over na te denken…



39

Wat spreekt jullie aan?

Waar zijn jullie mee geholpen?



En nu?
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 Workshop I: 28 januari 2021: maak je eigen podcast concept

 Workshop II: 18 februari: kerngroep doorontwikkelen 1 podcastconcept 

 2021: productie podcastserie

Geef je op via: mvpelt@probiblio.nl

Podcast Workshop dagen



Jet Govers - jgovers@probiblio.nl
Maike van Pelt – mvpelt@probiblio.nl

Fijn dat jullie erbij waren!
Heb je vragen, ideeën of de ultieme podcast luistertip? 
Mail deze dan naar mvpelt@probiblio.nl. 

Van alle luistertips maken we een mooi podcast luistertiplijstje voor jullie.

mailto:jgovers@probiblio.nl
mailto:mvpelt@probiblio.nl
mailto:mvpelt@probiblio.nl
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