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Inleiding  
Podcasts zijn hip en lijken nieuw, maar doen alweer een tijdje mee. Voor bibliotheken liggen er veel 
kansen en steeds meer bibliotheken geven aan met podcasts aan de slag te willen. Binnen de 
activiteit Marketingstrategie en Optimale klantbeleving valt de subactiviteit Contentstrategie, 
waarbinnen podcasts een onderdeel zijn. Probiblio is in samenwerking met verschillende 
bibliotheken uit Noord- en Zuid-Holland gestart met het bedenken en produceren van een 
gezamenlijke podcastserie, genaamd ‘Media Ouders’. De podcastserie komt tot stand in 
samenwerking met Marije Schuurman Hess van Radiomakers Desmet en wordt in 2021 opgeleverd 
en gepubliceerd. Deelnemende bibliotheken leren zo meer over het productieproces van het maken 
van een podcastserie, krijgen de kans om mee te denken over de inhoud en hebben als resultaat 
straks een professionele podcastserie die zij kunnen delen met hun leden. 
 
‘Media Ouders’ de podcast is een serie afleveringen waarin we een kijkje krijgen in het hectische 
gezinsleven van twee Bekende Nederlanders (BN’ers). Jan Rot en zijn gezin en Eus (Özcan Akyol) en 
zijn gezin.  
 
Jan Rot (Zanger/ Muzikant)  woont samen met zijn vrouw Daan (fotograaf, schijver) en vier kinderen 
in Rotterdam.  Maantje Piet (10), Wolf (12/13), Rover (16) en Elvis (19). Het is een kleurrijk gezin en 
vrouw Daan deelt via haar Instagram (maandagdaandag) en website 
(https://www.maandagdaandag.nl/)  al het nodige over het gezinsleven. De podcast sluit hier mooi 
op aan.   
 
Eus is een Nederlandse schrijver, columnist en televisiepresentator. Hij woont en werkt in Deventer 
met Anna van den Breemer. Anna is journaliste en colomniust bij Viva Mama en schreef het boek  
We klungelen als ouders maar wat aan.. Met hun kinderen  Mia (5) en Baran (4) jaar staat dit gezin 
centraal. In de colomns van Anna worden al diverse uitdagingen met humor in het ouderschap 
beschreven, de podcast  sluit hier mooi op aan.  
 
De podcastserie, met als afzender De Bibliotheek, bestaat uit vijf afleveringen over het onderwerp 
mediaopvoeding. Schermen en het internet zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en 
kinderen komen er van jongs af aan mee in aanraking. Maar wat is goed en fout? Hoe vind je een 
goede balans tussen offline en online? Als ouder is het soms lastig te bepalen wat de juiste 
beslissingen zijn op het gebied van media, schermen en het internet. De gesprekken tussen ouder en 
kind kunnen tot hilarische momenten leiden en juist dat humoristische facet wordt benadrukt in de 
podcastserie. Het gaat vooral níet om wat je als ouder moet, maar wél om een leuke en 
humoristische podcastserie waar de doelgroep zich in kan herkennen.  
 
Alle afleveringen zijn te downloaden via Springcast: https://app.springcast.fm/podcast/media-ouders  
Springcast is de hoster waar we elke week de nieuwste aflevering uploaden. Van daaruit wordt de 
feed met nieuwe aflevering naar de verschillende platformen als Spotify en iTunes gedistribueerd. 
Deze pagina wordt op de achtergrond samengesteld en is eigenlijk meer bedoeld voor communicatie 
doeleinden dan een platform om ze te beluisteren. 
 

Doelgroep en doelstellingen  
De doelgroep van de podcastserie ‘Media Ouders’ zijn ouders met jonge kinderen. Dit komt overeen 
met het Whize-segment Plannen en Rennen. Deze doelgroep bestaat veelal uit volwassenen tussen 
de 30 en 55 jaar met kinderen in allerlei leeftijdsgroepen. De naam van deze groep zegt een hoop: ze 
zijn druk met plannen en rennen voor hun gezin. Als ouder zijn ze druk met hun kinderen; school, 
hobby’s, sociale afspraken… en tegelijkertijd hebben ze zelf ook nog een eigen baan waar ze druk 
mee zijn. De doelgroep is hoog opgeleid (hbo of universitair), veelal werkzaam in loondienst of als 
ondernemer en verdient boven modaal. Volle agenda’s dus en een hoop verplichtingen, maar deze 
doelgroep is het gewend en geniet tegelijkertijd enorm van hun gezin en leven. Jan Rot is natuurlijk 

https://app.springcast.fm/podcast/media-ouders
https://open.spotify.com/show/5CfVnKY8IOIWw4sGoKErIu
https://podcasts.apple.com/us/podcast/media-ouders/id1586275507
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inherent aan de culturele sector en draagt het ook een warm hart toe, zij zijn samen echt het drukke 
gezinsleven en zullen daarom aansluiten bij de doelgroepen Plannen en Rennen of gewoon 
gemiddeld (alhoewel ze zo authentiek en kleurrijk zijn dat ze ook weer niet in deze hokjes zijn te 
schuiven). Eus is schrijver en heeft al meermaals uitgedragen dat de bibliotheek belangrijk is, zijn 
vrouw Anna is open over de uitdagingen in het ouderschap, dus zal veel ouders aanspreken.  
 
 
Bij deze doelgroep past de volgende doelstelling: Bewustwording van het belang van media-
opvoeding en de relatie met de bibliotheek. Wij willen een exponentieel aantal luisteraars bereiken 
in het komende jaar met een minimum van 10.000 plays.   
 

Kernboodschap en kernwaarden 
De kernboodschap luidt: Podcastserie ‘Media Ouders’ geeft ouders met jonge kinderen een kijkje in 
het leven van BN’er en zijn/haar gezin en laat hen op een humoristische en losse manier 
kennismaken met het onderwerp mediaopvoeding. 
 
Bij deze kernboodschap passen een aantal kernwaarden:  

• Luchtig 

• Herkenbaar 

• Kennismaking 
 
Communicatiemiddelen en kanalen 
De volgende communicatiemiddelen en - kanalen kunnen worden ingezet:   

• Aankondiging podcastserie en bekendmaking BN’er: kort nieuwsbericht waarin we 
aankondiging van de podcastserie doen, vertellen over welk thema het is, bekendmaken wie 
de BN’er is die meedoet en wanneer mensen de serie kunnen verwachten.  

• Videoteasers korte video’s van beide gezinnen om mensen nieuwsgierig te maken naar de 
podcastserie.  

• Winactie voor leden: een winactie voor leden die bibliotheken zelf kunnen uitzetten. Leden 
moeten een simpele, leuke actie verrichten (bijvoorbeeld prijsvraag/delen van bericht) en 
maken bijvoorbeeld kans bij première aanwezig te zijn  

• Landingspagina Probiblio website: verzamelpagina met alle informatie, documenten en 
linkjes over de podcastserie 

• Toolkit promotie podcastserie voor bibliotheken: alle bibliotheken uit Noord- en Zuid-
Holland ontvangen een digitale toolkit ter promotie van de podcastserie. Deze bevat een 
instructiebrief, communicatieplan met voorbeeldplanning, beeldmerk/logo, tekst voor een 
nieuwsbericht, een poster, banner voor landingspagina, beeldmateriaal (persfoto’s) en video 
teasers van de families.  

• Rode loper event eerste aflevering/per aflevering bij deelnemende bibliotheken: 
afhankelijk van de coronamaatregelen kan dit groots worden opgezet. Een idee is om iedere 
aflevering een rode lopermoment te organiseren bij een van de deelnemende bibliotheken. 
Leden kunnen de de nieuwe aflevering beluisteren, er is popcorn, lokale pers en het voelt als 
een echte première. Dit kan in een klein gezelschap, maar ook met een grotere groep 
mensen. Eventueel kan er in de bibliotheek een speciale podcasthoek gecreëerd worden met 
silent disco koptelefoons zodat andere mensen in de bibliotheek geen last hebben van het 
geluid. Vóór het officiële moment wordt de podcast ook intern gelanceerd met een 
luistersessie en popcorn waar ook meteen uitgelegd wordt waarom digitale geletterdheid 
iets van de bieb is en waarom deze podcast gemaakt wordt. Medewerkers zijn tenslotte de 
beste ambassadeurs.  
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Planning 
Bovenstaande communicatiemiddelen kunnen worden ingezet vanaf half september. Vanaf 24 
september is de eerste aflevering van de podcastserie te beluisteren via de podcastkanalen (Spotify, 
SoundCloud en iTunes). De bibliotheek is vrij om zelf te bepalen wanneer, welke en hoe alle 
communicatiemiddelen worden ingezet. Advies nodig? Neem dan contact op met 
marketingadvies@probiblio.nl.  
 

Evaluatie  
Het is belangrijk om te monitoren wat voor effect de podcastserie heeft, zodat waar nodig 
bijgestuurd kan worden en achteraf duidelijk is welk effect de inspanningen hebben gehad. Evaluatie 
vindt onder andere plaats op: 

• Aantal luisteraars per kanaal  

• Aantal likes/views/reacties social media eigen kanalen 

• Aantal likes/views/reacties social media BN’er 

• Aantal clicks nieuwsbrieven 

• Statistieken website Probiblio 

• Bereik via kanalen bibliotheken  

• Aantal downloads toolkit  

mailto:marketingadvies@probiblio.nl

