
De Podcast 
Advertentiebijbel



Introductie in 
podcast adverteren

 →

Inhoudsopgave

Hallo! Hartelijk dank dat je de Podcast Advertentiebijbel 
hebt gedownload. In deze handleiding leggen wij jou 
uit hoe jij gebruik kunt maken van de kracht van adver-
teren in podcasts.

Adverteren in podcasts staat in Nederland nog in de 
kinderschoenen. Daarom begrijpen wij best dat de 
eerste stappen naar een succesvolle podcastcampagne 
spannend zijn. Want waar begin je? Hoe zorg je dat 
jouw kostbare marketingbudget het beste tot zijn recht 
komt? En hoe overtuig je jouw manager om deze stap 
te wagen? Geen zorgen! In dit document nemen we je 
aan de hand en helpen we je om de eerste stappen te 
maken naar een ijzersterke podcastcampagne.
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In podcasts kun je op meerdere manieren adverteren. 
Je kunt in een bestaande podcast met een spotje te 
horen zijn, een rubriek in een podcast sponsoren of 
zelfs een eigen podcast maken. De meest voorkomende 
vorm zijn 30-60 seconden durende reclamespotjes die 
voor, in het midden of na de aflevering te horen zijn. Dit 
noemen we pre-, mid- en post-rolls. Alle vormen van 
podcast adverteren en waarom je zou moeten kiezen 
komen aan bod in deze Podcast Advertentiebijbel.

Hoe werkt adverteren
in podcast?
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De Nederlandse podcastmarkt

46% 6,4 miljoen

100 minuten

In Nederland groeit de podcastmarkt iedere week. 
Exacte cijfers zijn niet bekend, maar de Podcast Monitor 
van Markteffect geeft wel een beeld. In hun onderzoek 
kwam in december 2021 naar voren dat 46% van Ned-
erland naar podcast luistert. Dat komt neer op ongeveer 
6,4 miljoen Nederlanders. Wekelijks luisteren deze 
mensen gemiddeld 100 minuten naar podcasts, zo is te 
lezen is hetzelfde onderzoek.

van Nederland luistert naar podcasts.

Dat komt neer op ongeveer

Wekelijks luisteren deze mensen gemiddeld

naar podcasts

Nederlanders

Spotify becijferde daarnaast dat het aanbod aan pod-
casts in 2021 enorm gegroeid is. In 2021 zijn er op het 
platform wereldwijd 1.2 miljoen nieuwe podcasts bijge-
komen. En is het bestede advertentiebudget volgens 
eMarketer in de Verenigde Staten gegroeid van $960M 
in 2020 naar $1.3B in 2021. De Nederlandse podcast-
markt loopt iets achter op de Verenigde Staten, maar de 
verwachting is dat de podcastmarkt in Nederland daar 
naartoe groeit. Met steeds grotere en professionelere 
producties en een advertentiemarkt die daarbij past.
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https://markteffect.nl/whitepapers/49/markteffect-podcast-monitor-zesde-editie


Waarom zou ik in podcasts adverteren?
In dit hoofdstuk leggen we uit waarom adverteren in podcasts voor jou 
kan werken. Of waarom het juist niet kan werken. Want niet voor elke 
marketingcampagne is het medium geschikt.
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Advertenties krijgen sterke aandacht
Podcast is een on-demand medium. Luisteraars kiezen 
heel bewust om een bepaalde aflevering te luisteren. De 
intensiteit waarmee een luisteraar een podcast beluistert, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld radio, is dan ook veel 
hoger. Uit onze eigen cijfers blijkt dat 85% tot 95% van 
onze luisteraars een volledige aflevering uitluistert, zodra 
ze daaraan beginnen. Onderzoek van Spotify bevestigt 
deze getallen. 

Dit geldt ook voor advertenties. In datzelfde onderzoek 
van Spotify geeft 43% van de mensen aan om vatbaar 
te zijn voor advertenties in podcasts. Ter vergelijking, 
voor TV reclames geeft slechts 17% aan vatbaar te zijn 
voor reclame. Uit het onderzoek van Markteffect naar 
de Nederlandse podcastmarkt blijkt 41% soms tot vaak 
een product uit een podcast advertentie te overwegen 
en geeft zelfs 29% aan soms tot vaak een product aan 
te schaffen. Podcast advertenties zijn dus effectiever dan 
ouderwetse TV reclames.
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85 tot 95%

43%
41%
29%

luistert een volledige aflevering uit

geeft aan vatbaar te zijn voor 
advertenties in podcasts

overweegt soms tot vaak een product 
uit een podcast advertentie

geeft aan soms tot vaak een product 
aan te schaffen
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Mensen zijn schermmoe
Letterlijk. In het onderzoek van Spotify gaven 72% van 
de respondenten aan schermmoe (screen fatigue) te zijn. 
42% daarvan gaf aan dat dit de reden was dat zij meer 
naar digitale audio luisteren. Podcasts zijn verfrissend 
in een tijd waarin we overladen worden met schermen. 
Daarnaast kun je het gemakkelijk luisteren als je met 
andere dingen bezig bent, zoals autorijden of koken, in 
tegenstelling tot content met beeld.

Er is een nauwe band tussen luisteraar en presentator
Podcast is een intiem medium. De luisteraar luistert vaak 
wekelijks naar dezelfde presentator(en). Hierdoor ontstaat 
een vertrouwelijke band tussen de podcastmaker en de 
luisteraars. Daarnaast zijn luisteraars er bewust van dat 
podcasts alleen gemaakt kunnen worden door middel 
van advertenties. Luisteraars vinden het niet erg om af en 
toe een advertentie te horen. Zeker als dit komt van een 
maker die zij vertrouwen. En als de advertenties ook nog 
eens goed passen bij het onderwerp van de podcast dan 
wordt de kans op succes nog groter.

72%
42%

gaf aan schermmoe
(screen fatigue) te zijn

gaf aan dat dit de reden was
dat zij meer naar digitale audio
zijn gaan luisteren 

*Bron: Spotify 07

https://ads.spotify.com/en-US/news-and-insights/why-podcasts-are-the-new-primetime/
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Podcasts bereiken een waardevolle, moeilijk te 
bereiken doelgroep
De hoogopgeleide, welvarende millennial is de grootste 
groep die naar podcasts luistert. De Podcast Monitor van 
Markteffect becijferde dat 69% van de podcastluisteraars 
in Nederland hoogopgeleid zijn en 67% tot 34 jaar oud 
is. Deze doelgroep is gewild onder adverteerders, maar is 
moeilijk te bereiken via traditionele media, zoals radio, TV 
en print. Bij die media zijn ze minder trouw: ze wisselen 
vaak tussen kranten en platforms, terwijl ze bij podcasts 
als fan wekelijks naar dezelfde presentator luisteren.

Podcasts zijn evergreen
Evergreen content is content die ook op langere termijn 
relevant blijft voor de doelgroep. Zodra een podcast on-
line staat, blijft die online staan. Bij podcasts zien we dan 
ook een hoog terugluisterpercentage. Luisteraars die een 
podcast ontdekken beginnen regelmatig bij aflevering 1 
van de serie. Met advertenties kunnen we gebruik maken 
van dit hoge terugluisterpercentage, daar meer over in 
het volgende hoofdstuk.

69%

67%
van de podcastluisteraars in Nederland 
is hoogopgeleid

van de podcastluisteraars in Nederland 
is tot 34 jaar oud
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Hoe begin je met adverteren in podcasts?
We hebben je in het vorige hoofdstuk verteld waarom adverteren in podcasts werkt. 
In dit hoofdstuk vertellen we je meer over hoe het werkt. Welke verschillende vormen 
van adverteren zijn er, hoe zet je die goed in en ook: wat kost het?

TONNY MEDIAHOE BEGIN JE MET ADVERTEREN IN PODCASTS?
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Soorten podcast advertenties
TONNY MEDIAHOE BEGIN JE MET ADVERTEREN IN PODCASTS?

Dynamische advertenties
Dit zijn advertenties die dynamisch op een bepaald punt 
aan de podcastaflevering worden toegevoegd. Via ons 
hostingplatform laden wij een MP3 bestand met de 
advertentie in, dit doen we los van de podcastaflevering. 
Wij zorgen er vervolgens voor dat de advertentie precies 
te beluisteren is op de plek die wij met elkaar afspreken. 
Dat kan bijvoorbeeld aan het begin, in het midden, of 
aan het einde van de aflevering zijn. We noemen dit een 
pre-roll (aan het begin), een mid-roll (middenin) of een 
post-roll (aan het eind). Als je de podcastaflevering luis-
tert, bijvoorbeeld op Spotify, dan hoor je hier niks meer 
van. De advertentie zit in de content van de podcastaf-
levering verweven.

Wij spreken een looptijd of aantal plays af die bereikt 
moeten worden met de advertentie, en als dat behaald is 
dan zetten wij de campagne weer uit. De podcastaflever-
ing waar je eerder jouw advertentie hoorde, is nog steeds 
te beluisteren, maar de advertentie is weg.
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Branded content advertenties
Een branded content advertentie wordt live opgenomen 
in een aflevering. De advertentie wordt daardoor on-
derdeel van de aflevering en is er niet op een later mo-
ment weer uit te halen. Het voordeel is dat een branded 
content advertentie in lijn is met de content van die 
aflevering. De hosts van de podcasts verzorgen op een 
natuurlijke manier dat de advertentie in de content wordt 
verweven, waardoor deze minder als reclame ervaren 
wordt. Er is in een dergelijke advertentie ruimte om een 
wat langere brand story te vertellen én je merk laag-
drempelig kunt verbinden met de makers van de pod-
cast. Ook worden podcasts veel teruggeluisterd, de kans 
dat nieuwe luisteraars op deze manier over je merk horen 
is dus groot. Een native advertentie noemen wij vaak een 
branded content advertentie.

TONNY MEDIAHOE BEGIN JE MET ADVERTEREN IN PODCASTS?
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Wanneer zet je welke advertentievorm in?
TONNY MEDIAHOE BEGIN JE MET ADVERTEREN IN PODCASTS?

Bij campagnes die kort relevant zijn, zoals rondom 
een feestdag, zijn dynamische advertenties geschikt. 
Wij zorgen dat deze advertenties aan staan op het 
gewenste moment, en als de campagne voorbij is 
weer zetten wij ze weer uit. Je rekent af voor het 
aantal plays dat behaald is, er is dus geen risico dat 
je teveel betaald per play voor een tijdsgebonden 
campagne. Bij een tijdloze merkboodschap zijn beide 
vormen van adverteren geschikt.

Tijdsgebonden of tijdloze merkboodschap?

De twee meest gebruikte smaken van advertenties in podcastland ken je nu: 
dynamisch en branded content. Maar wanneer zet je welke vorm in?
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Voor een campagne met conversies raden wij aan om 
gebruik te maken van dynamische advertenties. 
Met dynamische advertenties bereik je in een korte tijd 
veel luisteraars. Het is daardoor bijvoorbeeld mogelijk 
om een tijdsgebonden kortingscode campagne te laten 
lopen. Daarnaast is het mogelijk om deze boodschap 
snel over meerdere podcasts - inclusief oude afleverin-
gen - uit te zetten, voor een hoog bereik. Voor een brand 
awareness campagne zijn zowel dynamisch als branded 
content campagne geschikt. Een branded content cam-
pagne is echter meer geschikt als je het merk ook aan 
het imago van de maker wil verbinden.

Awareness of conversie

TONNY MEDIAHOE BEGIN JE MET ADVERTEREN IN PODCASTS?
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Bij een langere merkboodschap, vaker gericht op merk-
overweging of awareness, is een native campagne zeer 
geschikt. In een native campagne nemen de makers de 
tijd om een verhaal rondom jouw merkboodschap te 
maken. Meestal duurt dit 1 tot 2 minuten. Echter, is een 
mid-roll ook geschikt. Deze regelen we dynamisch in, 
maar kan meer als branded content aanvoelen mits die 
host-read is, deze middenin de aflevering verwerkt zit 
en er naar het reclameblok wordt toegepraat door de 
hosts. Bij een kortere merkboodschap volstaat een
dynamische advertentie in een pre- of een post-roll, 
deze zijn meestal rond de 30 seconden lang.

Wil je een nog langere merkboodschap kwijt? Dan is 
het ook mogelijk om een branded podcast te maken. 
In een aantal afleveringen vertellen we dan het hele ver
haal van jouw merk. Lees hierover meer het hoofdstuk 
‘Branded podcast’.

Korte, lange of nog langere merkboodschap?
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Podcastafleveringen worden vaak teruggeluisterd.
De meest beluisterde aflevering van een podcast is 
meestal de eerste aflevering. Als luisteraars een pod-
cast ontdekken luisteren ze die vaak vanaf het begin. 
Met dynamische advertenties kunnen wij een adver-
tentie over alle afleveringen van een podcast spreiden. 
Zo profiteer je van al het bereik: luisteraars van nieuwe 
afleveringen, maar ook van alle oude afleveringen.

Benut het bereik van oude afleveringen met rolls
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Dus, de keuze is gemaakt. Je gaat voor een dynamische 
advertentie. Mooi! Daarbinnen kun je echter nog kiezen 
uit twee smaken. Wij maken het onderscheid tussen ‘host-
read’ en ‘niet host-read’ campagnes. Host-read betekent 
simpelweg dat de presentator van de podcast de reclame-
boodschap inspreekt, en niet host-read dat een stemac-
teur dit inspreekt. Bij een niet host-read campagne is veel 
duidelijker een scheiding tussen de content en de adver-
tentie te horen. Dit is dan ook beter geschikt wanneer je je 
merk niet heel duidelijk met de presentator van de podcast 
wil verbinden.

Host-read of niet?



Andere manieren om podcast in
te zetten voor jouw merk
Naast de meest gebruikte vormen van adverteren, zijn nog veel andere vormen mogelijk. 

TONNY MEDIAHOE BEGIN JE MET ADVERTEREN IN PODCASTS?
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Branded podcast
Soms heb je een lang verhaal te vertellen. Een veel 
langer verhaal dan je kwijt kunt in een advertentie van 
30 seconden. De podcast en een goed verhaal zijn twee 
handen op één buik. Een branded podcast is in dit geval 
een goede optie voor jou. Bij een branded podcast mak-
en wij in samenspraak een nieuwe podcast: van concep-
tontwikkeling tot uitwerking. Wij nemen zoveel mogelijk 
uit handen en zetten onze expertise daarbij in.  

Social doorvertaling
Bij Tonny Media geloven wij in de kracht van een merk. 
Daarom filmen wij al onze podcasts in hoge kwaliteit. Dit 
heeft meerdere voordelen, we kunnen de podcast ook 
op Youtube plaatsen, voor mensen die liever kijken. Het 
stelt ons daarnaast in staat om kleine fragmenten uit de 
aflevering op social media te plaatsen, bijvoorbeeld op 
Instagram of op TikTok. Zo bouwen wij rondom een pod-
cast altijd een merk. Deze social media kanalen kunnen 
ook ingezet worden voor campagnes. Zo wordt de pod-
castcampagne visueel en nog beter meetbaar.
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Sponsorship
Het is ook mogelijk om een hele podcast te sponsoren. 
Dit kan op verschillende manieren. Er kan bijvoorbeeld 
een rubriek op maat gemaakt worden die past in het 
format van de podcast (zie TOTO x De Derde Helft). Een 
sponsorship gaat vaak over een half of heel seizoen van 
een podcast. Een sponsorship kan voordelig zijn, omdat 
jouw merk verbonden wordt met het merk van de pod-
cast en het imago van de makers.

Product placement
Podcasts zijn bekend als audio medium maar worden 
ook steeds vaker bekeken, bijvoorbeeld op YouTube. Ook 
op Spotify en op nieuwe apps als Podimo zijn podcasts 
te bekijken. Alle Tonny Media producties worden ge-
filmd in hoogwaardige kwaliteit en op YouTube geplaatst. 
Daarom is het ook mogelijk om product placement in te 
zetten. Het het videomateriaal van de aflevering gebruik-
en we voor redactionele content op Instagram. Als jouw 
product de gehele aflevering in beeld is, ben je daarmee 
ook te zien in de content van die week op social media.
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Billboarding
Misschien wel de meest simpele vorm van 
adverteren. Op deze manier wordt er bijvo-
orbeeld in een pre-roll aangekondigd dat 
deze podcast mede mogelijk gemaakt wordt 
door een partner. Een voorbeeld hiervan is de 
samenwerking tussen Trouw en Tonny Media 
in de podcast Voordat de Bom Valt. Trouw 
komt terug als partner in iedere aflevering.
 De host, Jelle Brandt Corstius, vertelt iedere 
podcast dat deze mede mogelijk gemaakt 
wordt door Trouw.

Het is normaal om in podcasts op CPM (cost per 
mille) af te rekenen. Dit houdt simpelweg in dat je 
afrekent per 1000 plays. Wij onderscheiden vier 
tarieven: voor dynamische rolls (pre-, mid, en post-
rolls), en voor native branded content advertenties. 
De tarieven variëren van €35 tot €50 CPM. 

Wat kost adverteren 
in podcasts?
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Succesvolle voorbeelden 
van podcast adverteren
Je weet nu iets over welke smaken van adverteren er mogelijk zijn in podcastland. 
Maar hoe ziet (of hoort) dat er dan uit in de praktijk?

TONNY MEDIASUCCESVOLLE VOORBEELDEN VAN PODCAST ADVERTEREN
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Oatly wilde middels een campagne de wereld stimul-
eren om vaker vegan producten te kiezen. Lekker, en 
beter voor de wereld. En waar beter te beginnen dan 
waar een dag begint? Inderdaad: het ontbijt.

Uitwerking
In deze brand awareness campagne daagde Oatly 
de podcast Marc-Marie & Aaf Vinden Iets uit om een 
maand vegan te ontbijten. Elke week gaven ze in de 
podcast een eerlijke update over hoe dat ging: ook als 
ze het niet lekker vonden! Zo hoopte Oatly luisteraars te 
inspireren om vaker vegan producten te kiezen.

Waarom het werkte
Oatly gaf in deze branded content advertenties 
Marc-Marie Huijbregts en Aaf Brandt-Corstius de vrijhe-
id om eerlijk te zijn over het vegan ontbijt en producten 
die ze kregen van Oatly. Dat maakte het eerlijke content 
die oprecht overkwam, ook omdat er wel eens product 
niet lekker gevonden werd.

Bekijk ook de video

Case study:
Oatly
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Gevarieerde maaltijden, vers door jou bereid. Dat is het 
begin van een bewust eetpatroon. Met HelloFresh is 
die stap eenvoudig gezet. Eet op jouw manier en voel 
je goed met HelloFresh! Om het aantal abonnees van 
HelloFresh te vergroten adverteren zijn in podcasts. 
Met een persoonlijke kortingscode richten ze op zoveel 
mogelijk conversies.

Uitwerking
In deze conversie campagne zetten wij zoveel mogelijk 
verschillende podcasts in het Tonny Media netwerk in 
om te zorgen voor een zo groot mogelijk bereik. Door 
middel van een kortingscode meet HelloFresh het aan-
tal conversies. Er werden voor elke podcast creatieve 
concepten ontwikkeld in de tone-of-voice van de pod-
cast. Zo zorgen we bij elke reclameboodschap dat het 
bij de content past.

Waarom het werkte
Door te zorgen voor spreiding over podcasts zorgen we 
voor constante aanwezigheid van HelloFresh in onze 
podcasts. De kracht van herhaling werd zo optimaal 
benut. Daarnaast is over de content goed nagedacht 
zodat die altijd origineel en niet storend is. 

Bekijk ook de video

Case study:
HelloFresh
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https://youtu.be/THFSH3x30LE
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bol.com biedt een platform aan talloze ondernemers. 
Ondernemers kunnen hun producten verkopen aan 
de 13 miljoen klanten van bol.com. En krijgen er tips & 
tricks om meer producten te verkopen. Om het merk 
bol.com te laden met het onderwerp ondernemen, 
heeft Tonny Media een podcastcampagne ontwikkeld.

Uitwerking
Tonny Media ontwikkelde hiervoor De Onderneem 
Game. In deze wedstrijd gingen de vier grootste pod-
casts van Nederland de strijd met elkaar aan: welke 
makers zijn de beste ondernemers? Man Man Man de 
Podcast nam het op tegen de Zelfspodcast. Geuze & 
Gorgels streed tegen BROERS. In zeven weken hebben 
de makers aan de hand van opdrachten en tips van 
Bol.com een product ontwikkeld en daarvoor promotie 
gemaakt. Uiteindelijk zijn de producten van BROERS 
en Man Man Man gekozen door de luisteraars tot win-
naars. Deze producten gaan daadwerklijk in productie 
en worden uiteindelijk exclusief verkocht op bol.com.

Waarom het werkte
Door een cross-over campagneconcept in te zetten 
met de vier grootste podcasts van Nederland werd het 
bereik gemaximaliseerd. Ook zaten al deze podcasts 
- in de groeiende podcastmarkt - nog steeds in de lift. 
Daarom groeide het bereik gedurende de campagne. 
Ook was er buiten de campagne om al sprake van een 
strijd tussen deze podcasts. Met name: wie wordt de 
grootste podcast van Nederland. Daardoor werden de 
makers extra gemotiveerd om te winnen van hun con-
currenten.

Case study:
Bol.com

Bekijk ook de video
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https://youtu.be/FZXU0nYn4VA
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Hertog Jan is een van de bekendste bieren van Neder-
land. De brouwer uit Arcen heeft een rijke geschiedenis 
en een loyale club fans. Omdat meesterbrouwer Gerard 
met pensioen zou gaan, wilde Hertog Jan nog een keer 
iets terugdoen. Voor hem, maar ook voor hun fans.

Uitwerking
Het verhaal over Gerard en zijn visie op bier wordt 
verteld in een driedelige podcastserie: Gerards Toegift. 
Hierin brouwt hij ook zijn laatste biertje. Er wordt veel 
verteld over hoe bier brouwen in zijn werk gaat en wat 
het moeilijk maakt. Speciaal voor de echte fans van 
Hertog Jan.

Waarom het werkte
Hertog Jan heeft een club loyale fans die gek zijn van 
hun bier. Door in een podcastserie meer de diepte in te 
gaan over het hoe en waarom achter hun bier, gaven ze 
de fans wat extra.

Bekijk ook de video

Case study:
Hertog Jan
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neem contact op via
adverteren@tonnymedia


