Podcast
Get Started Guide

1 Wat is een podcast?
Als je vaak TV kijkt, naar de radio luistert,
het nieuws volgt op internet of de krant
leest, kom je steeds vaker een verwijzing
naar een podcast tegen. “Voor meer
informatie luister je naar onze podcast”.
En als je al een klein beetje rondgeneusd
hebt in de wereld van de podcast, dan
kom je ze ineens overal tegen. Elke BN’er
maakt ze, elke nieuwszender heeft ze,
elke radio-DJ gebruikt ze. En steeds meer
bevlogen amateurs brengen podcasts
uit. Maar er zijn ook veel podcastmakers
die zich volledig hebben gestort op het
uitgeven van podcasts en podcastshows.
Wat misschien een modeverschijnsel
leek, is in de praktijk de stormachtige
opkomst van een nieuw medium dat de
wereld snel verovert. In deze Get Started
Guide Podcasts lees je meer over de
achtergronden van de podcast en geven
we je tips en inspiratie om podcasts
ook voor jouw bibliotheekorganisatie
succesvol in te zetten.

Over het ontstaan van de podcast gaan verschillende
verhalen. Het ene wijst naar de USA, al in de jaren
negentig, anderen duiden de eerste jaren van deze
eeuw als ontstaansmoment. Wat wel zeker is, is dat
het uitgeven van podcasts in een stroomversnelling is
gekomen door het beschikbaar komen van breedbandinternet en de uitbreiding van de up- en downloadcapaciteit van het web.
De naam PODCAST is een samentrekking van de IPod
en Broadcast, dus een soort uitzending op je IPod.
Een podcast is eigenlijk eenvoudigweg een audiobestand, een luisterbestand, dat je kunt beluisteren
op het moment dat het jou uitkomt. Zoals ook een liedje
een audiobestand is. Je kunt een podcast beluisteren
op je computer, op je smartphone of tablet, maar ook
op je smart-TV. En voor wie er nog één heeft, via je IPod
kan het ook. Je downloadt of streamt de podcast van je
keuze, zoals je ook muziek beluistert.
Het grote verschil met traditionele radio is dat jij bepaalt
wanneer je naar welke podcast luistert. Het is, net als
bij Netflix en Spotify, ‘on demand’; jij zoekt de podcast
die je wil beluisteren op en luistert ernaar wanneer jij
het wil. Dat maakt het ook mogelijk om oude podcasts
te beluisteren. Zo ontstaat er een soort bibliotheek van
audiobestanden die altijd en overal te raadplegen zijn.
En steeds vaker worden traditionele radio-uitzendingen
ook als podcast gepubliceerd.

Zodra de populariteit van een medium stijgt, zien
commerciële partijen mogelijkheden. Zo kom je
in podcasts product-placement tegen, maken
supermarkten en banken reclame in podcasts van
anderen en publiceren allerlei bedrijven hun eigen
podcasts.
Wil je een paar leuke podcasts beluisteren?
Probeer deze dan eens!
Voorbeelden populaire podcasts:
Man, man, man, de podcast
Echt gebeurd
De krokante leesmap
Zelfspodcast
Maarten van Rossem, de podcast

•
•
•
•
•

Bronnen:

Een ander belangrijk verschil met radio is dat een
podcast vaak voornamelijk uit gesproken woord bestaat.
Je hoort een boodschap of verhaal in gesproken woord.

Wikipedia
NPO Radio 1: Podcasts uitgelicht
Consumentenbond: Podcasts Hoe en wat?
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2 Welke soorten podcasts zijn er?
Miljoenen mensen luisteren podcasts. En steeds meer
mensen maken zelf een podcast. Bij het ontstaan
van de podcast waren het vooral amateurs die het
medium gingen gebruiken, omdat het laagdrempelig
en eenvoudig te doen was. Inmiddels zijn er duizenden
makers en aanbieders van een podcast. En maken alle
RTV-zenders, bijna alle BN’ers en veel commerciële
partijen podcasts. Je ziet ook steeds meer musea,
theaters en sommige bibliotheken die hun eigen
podcast publiceren.
Het is bijna onmogelijk om een uitputtende lijst van
podcast-soorten te maken. Veel sites en apps waar je
podcasts kunt beluisteren en downloaden maken wel
een categorie-indeling, maar het aantal soorten lijkt
oneindig groot.

Deze lijst is niet compleet, maar geeft wel een beeld
van de mogelijke onderwerpen en vormen. En eigenlijk
zijn de variatiemogelijkheden net zo talrijk als de
fantasie van de maker.
Wil je alles vertellen over je oldtimer? In een podcast
vertel je alles wat je ervan weet. Ben je lid van de
plaatselijke heemkundekring? In jouw podcast leg je
de ontstaansgeschiedenis van je dorp uit. Heb je een
actualiteiten-programma op TV? In een serie podcasts
geef je achtergrondinformatie bij actuele onderwerpen.
Ben je professioneel belegger? In een podcast geeft je
tips en adviezen. En zo kun je eindeloos doorgaan, van
alles is wel een podcast te maken.

Podcasts zijn er ook in allerlei vormen.
Bekijk hier een aantal voorbeelden:
Het interview: 30 minuten rauw: Ruud de Wild
interviewt Nederlanders.
Het gesprek: de Knorrepodcast van Martijn Koning en
Sander van Opzeeland waarin ze gesprekken voeren
over allerlei onderwerpen.
De monoloog: de Jortcast, monologen waarin Jort
Kelder actuele onderwerpen bespreekt.
Voorlezen: Marijn leest Arnon Grunberg of Verhalen
voor het slapengaan. The Writer’s Voice is een bekende
uit de USA.
Hoorspel: De brand in het landhuis. Een reality-crimivervolg-serie in de vorm van een hoorspel.
Thema: Van twee kanten, een serie
waarin telkens stellen geïnterviewd
worden over events in hun relatie.

radioviainternet.nl hanteert de volgende indeling:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultuur
Engels
Eten/Koken/Voeding
Financieel/Economisch/Beleggen
Gezondheid/Beauty/Fashion
Hobby & Vrije tijd
Humor/Comedy
Kids & Family
Kunst

•
•
•
•
•
•
•
•

Literatuur
Marketing
Misdaad
Muziek
Natuur/Dieren
Nieuws
Politiek
Regionaal

•
•
•
•
•
•
•
•

Religie/Spiritueel
Sport
Tech/ICT
TV/Film/Cinema
Verhalen/Luisterboeken
Werk/Zakelijk/Ondernemen
Wetenschap
Zelfontwikkeling

Educatie: Coffeebreak
Spanish, korte cursussen Spaans.
Amusement: de Sinterklaasjournaal
podcast
Column: Corné van Zeijl met een
wekelijkse economische column
op BNR.
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3 Waar kun je ze vinden?
Je kunt op twee manieren naar podcasts
luisteren. Op de eerste plaats zijn er de bekende
platformen (via de app of via de site) als Spotify,
Apple Podcast, Stitcher en Juke, waar je heel
veel podcast-aanbod vindt. Op deze platformen
kun je zoeken en luisteren, je vindt er de meeste
podcasts in allerlei categorieën en soorten.
Je kunt er zoeken op soort, maar ook op uitgever,
op naam of op titel.
Daarnaast zijn er veel aanbieders die hun eigen
podcasts aanbieden in hun eigen app of op
de eigen site. Alle radio- en Tv-zenders en veel
uitgevers hebben wel een app of site waar je
hun podcasts kunt vinden en beluisteren. Ook
populaire podcastmakers hebben hun eigen
portal. Kijk maar eens op:

•
•
•

Avro Tros Podcast
de Volkskrant Podcast
Man Man Man de Podcast

Bron: Filmpje MAKING OF BibliotheekCast | Podcast van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland

4 Hoe maak je een podcast?
Zelf een podcast maken is niet moeilijk en niet duur.
Natuurlijk kun je het zo bont maken als je zelf wil. De
professionele podcastmakers hebben opnamestudio’s,
montageapparatuur en nabewerkingssoftware. Maar
ook met je telefoon kun je eigenlijk al een eenvoudige
podcast maken. Veel amateurs beginnen zo en nemen
hun eerste podcasts op met de smartphone. Wie wat
verder wil gaan en regelmatig technisch betere podcasts
wil maken, doet er goed aan een kleine opnamestudio in
te richten en opname-, montage- en bewerkingssoftware
aan te schaffen.
Kijk ook eens naar: MAKING OF BibliotheekCast |
Podcast van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.
Wil je een podcast gaan maken, dan is de inhoud, jouw
boodschap, het belangrijkste ingrediënt. En, zoals je
hebt kunnen lezen, zijn er veel verschillende vormen
waarin je jouw inhoud, de content, kunt opnemen.

Het is in elk geval raadzaam om een concept voor je
podcast te schrijven. Daarnaast helpt een script, waarin
je de onderdelen van je podcast vastlegt en beschrijft,
als leidraad.
Bibliotheek Kennemerland gebruikt dit document als
leidraad.
Als je je opnames hebt gemaakt en gemonteerd en
een mooie podcast hebt, dan is het tijd om je podcast
te publiceren op het internet. Hiervoor maak je handig
gebruik van een podcastplatform, dat je alle tools biedt
en je tevens ondersteunt bij het marketen via socialmedia van je podcast. Soundcloud, Anchor en Transistor
zijn daar voorbeelden van.
Kijk ook eens op Innovatiebieb.nl.

Bron: Podcasts Avrotros
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5		 Wat kun je er als
		bibliotheek mee?
Als bibliotheek kun je zo in de wereld van podcasts stappen.
Podcast is een (relatief) nieuw medium dat een grote
vlucht neemt. De grote aanbieders als Apple en Spotify
investeren niet voor niets grote bedragen in het medium.
Als bibliotheekorganisatie kun je niet achterblijven en
moet je podcasts in je programmering meenemen.
De bibliotheek vervult een bijzondere sociaal maatschappelijke rol, waar iedereen zonder schroom naar binnen
loopt met alle vragen die ze hebben. Podcast past hier
bij uitstek bij. Zelfs als mensen niet (precies) weten wat
het is of waarom het iets voor ze kan betekenen.
Welke rol je ook hebt binnen de bibliotheek, podcast
past overal bij. Maar wat kan je er dan precies mee, of
hoe vind je de juiste podcasts om mee aan de slag
te gaan? Hieronder volgen, per rol, een aantal suggesties.
Sommigen zullen ook een overlap hebben in rollen.
Aansluitend zijn er ook zoekvoorbeelden toegevoegd,
hoe je die fantastische podcasts dan kan vinden.

Het podcast-instapmodel

Collectie aanbieder

De meeste vragen die je krijgt zijn technisch van aard.
Hoe kan ik een podcast luisteren, waar dan, wat moet
ik ervoor doen? Een podcast spreekuur zou je kunnen
koppelen aan het Seniorenweb middaguurtje. Je kunt
hierin een combinatie maken van vragen over telefoon,
tablet of laptop en dan meteen door naar - hoe luister ik
dan een podcast - en wat is een podcast - en waar vind ik
ze - vragen.

De rol van de bibliotheek is: het aanbieden van collectie,
fysiek en digitaal. De bibliotheek stelt de (digitale) collectie
laagdrempelig beschikbaar, zodat burgers zich kunnen
informeren.

Een Podcast Spreekuur - Technische uitleg en
ondersteuning
Hier zou je ook een podcast-highlight aan kunnen
koppelen: de top 3 van podcasts die week
uitgelicht, met beschrijvingen erbij en/of
aanvullende informatie:
- VINK is dé podcast-luister-tip podcast
- De Volkskrant Podcastclub

•

Een podcast bespreking waarin een fysiek aanwezig
persoon vertelt over de podcast ontdekking van de week.
Een soort mini podcast spreekbeurt.

Een Podcast Hoek

•

Verzorg een ruimte in de bieb waar je meer over een
bepaald onderwerp klaar hebt staan naar aanleiding
van een populaire podcast. Je zou daar een spreker
voor kunnen uitnodigen, een oproep doen aan fans
van de podcast dat er een mogelijkheid is om elkaar
te treffen of meer te weten te komen over [kunst,
planten, onderzeeboten].
- Dit kan maandelijks een andere podcast of
		 ander thema zijn;
- Of seizoensgebonden als je het wil koppelen aan
		een doe-activiteit.
Je kunt hierbij ook heel goed op zoek gaan naar een
samenwerkingspartner in je gemeente, waarmee
je gezamenlijk een evenement of bijeenkomst
organiseert [kookschool, scouting, sportschool,
jeugdhonk].

•
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Kennis- en informatiemakelaar

Community Facilitator

Community bouwer

De rol van de bibliotheek is: Informerend en adviserend
door het verzamelen en aanbieden van informatie
middels kennisdossiers en/of voorlichtingen. Voor
inwoners en partners vervaardigt de bibliotheek in
begrijpelijke taal kennisdossiers en/of maakt de lokale
informatie toegankelijk voor burgers.

De rol van de bibliotheek is: Ruimte bieden aan andere
organisaties om activiteiten te organiseren gericht op
het informeren en adviseren van hun doelgroep of het
verbeteren van hun vaardigheden.

Geïsoleerde activiteiten zijn vervangen door Community’s
rondom gezamenlijke interesse van burgers of een
thema. Er wordt verbinding tussen partners en burgers
gestimuleerd om elkaar verder te helpen en waaruit
blijvende contacten ontstaan.

Hier kan de podcast hoek ook in geplaatst worden.
Hoewel in dit geval het meer om een echte kennishoek
zal gaan. Met wellicht een informatiebalie, boeken,
brochures, online tools en daarbij dan ook een
podcast. Om thuis te luisteren, om een thema verder
te onderzoeken of meer de verdieping mee in te gaan.
Zeker als je op podcasts inzet die echt de diepte ingaan
binnen een onderwerp/thema. Met de groei van
podcasts(experts), worden er steeds meer onderwerpen
echt de breedte in besproken. Denk hier vooral ook aan
sociaal maatschappelijke thema’s, waar al veel vanuit
eigen (community)ervaringen gesproken wordt.

Meet de Makers

•

•

De verhalen liggen op straat! En podcastmakers horen
zichzelf graag praten. Vooral de zelfstandige makers,
die het echt voor de liefde van het medium doen of
om de verhalen te halen en te vertellen. Nodig (lokale)
makers uit om in gesprek te gaan met luisteraars.
Een podcast als Echt Gebeurd is puur verhalen verteld
door mensen zelf, dus geen makers, maar wel heel
mooi om bijvoorbeeld geschiedenis op te halen en
te bewaren. Zo kunnen mensen verhalen met elkaar
delen en die later nog eens terugluisteren.

LIVE!

•

•
•

Nodig populaire podcast makers uit om live in je
bibliotheek een opname te doen. Deze live events
zijn erg populair en afhankelijk van de populariteit
wellicht te populair. Wellicht soms iets té populair om
uit te nodigen. Zo verkoopt Man Man Man de Podcast
Carré uit.
Laat je daardoor niet afschrikken, want schrijvers
komen ook graag als je een goed podium voor ze
neerzet, podcastmakers ook. Zeker als ze daarmee de
connectie met hun luisteraars kunnen versterken.
Daar kun je weer een breder randprogramma
omheen programmeren; met andere sprekers, kunst,
cultuur, informatie.

Een Podcast Luisterclub

•
•

•

Net als een lees-/boekenclub, met een groep mensen
een podcastserie luisteren en die wekelijks bespreken.
Of als het een langlopende serie is, losse afleveringen.
- Er is al een podcast over een podcastclub.
Luisterclubs worden ook al veel vanuit podcasts
zelf georganiseerd (bekijk altijd de socials van de
podcast en de eigen website). Je kunt als bibliotheek
dus ruimte aanbieden waar mensen kunnen
samenkomen om de podcast te bespreken.
Daarop aansluitend kun je als bibliotheek meer
informatie aanbieden over dat onderwerp. Boeken,
studiemateriaal, achtergronden over personen.

De verhalenverteller

•
•
•

Biedt mensen de ruimte voor het vertellen van eigen
verhalen. Help ze bij het vertalen van passie en
interesse in het maken van een podcast.
Zie dat ze gelijkgezinde, gepassioneerde mensen
vinden, breng ze samen, biedt een veilige plek waar
ze verhalen kunnen delen en werelden kunnen
uitbouwen.
Denk hierbij aan populaire series, films, games,
filmpjes. Aan alle media(consumptie) kan een activiteit
gekoppeld worden; van schrijven tot lezen tot maken.

Bron: Podcast dipsaus
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Opnameruimte + apparatuur

Fantastische podcasts, en waar ze te vinden

•

Om podcasts aan je (bibliotheek)aanbod toe te voegen,
aan de catalogus, is het handig als je weet hoe je ze kunt
vinden. Met een paar basisstappen kom je er meestal al.
Het trechter-idee.

‘vervuiling’ in de zoekresultaten zitten met Engelstalige
podcasts. Er komen wel wat resultaten uit:
- https://www.vka.nl/privacy-podcast/
- https://www.bnr.nl/podcast/gdpr

Je moet wel weten hoe je moet Googlen! Dat wordt hier
niet uitgelegd. Als je dit niet goed in de vingers hebt,
kunnen we je deze opleidingen aanraden:
Zoektechnieken - Basis
Zoektechnieken - Geavanceerd

Maar beter is de uitkomst van Bits of Freedom. Dat is een
organisatie of platform die gespecialiseerd is in de privacy
kwestie. En zij hebben heel handig al wat podcasts voor je
verzameld: Bits of Freedom podcast aanbevelingen.

•

Biedt een stille ruimte aan waar makers zonder
ruimte of apparatuur terecht kunnen om hun
eigen podcast op te nemen. De apparatuur is een
eenmalige investering en hoeft niet duur te zijn.
Ondersteuning en uitleg over de techniek en
apparatuur kan aangevraagd worden, maar vaak
weten de geïnteresseerden het zelf heel goed, alleen
beschikken ze niet over de middelen.

Het is bij alles niet het één of het ander. Veel kan in
combinatie, er kan een heel schema gemaakt worden
wat iedere week wat anders aanbiedt, of maandelijks
verandert. Ga uit van je eigen interesses, om mee te
beginnen. Zoek daar eens op en kijk wat er aan podcasts
naar boven komt. En wat je daar dan eventueel meer
mee zou willen doen, of meer over te weten zou willen
komen. Vraag het aan je collega’s, kijk of er een gedeelde
smaak is.

Gluren bij de buren
Door het hele land wordt er al van alles met podcasts
gedaan door bibliotheken. In Rotterdam wordt de
geweldige Chicks & the City wekelijks opgenomen.
Bibliotheek Dommeldal heeft de Podcastbende (voor
kinderen). De OBA heeft een heel palet aan podcasts.
De bibliotheek Zuid-Kennemerland en Angstel, Vecht en
Venen hebben de BibliotheekCast.

Voorbeeld
Je zoekt op het thema: Privacy... Gekoppeld aan
bijvoorbeeld de initiatieven van Fers en hun Kleinste
Privacy Show (maar dan voor volwassenen).
Gezien dit onderwerp begin je met zoeken bij:
1. FERS zelf
2. Brede (Google) zoekopdracht
3. (media)platformen die extra focus hebben op tech
Iedereen kan een podcast maken en als je zelf een
platform bent met een missie, zoals in dit geval FERS,
zou het niet ondenkbaar zijn dat ze zelf al een podcast
hebben. Helaas in het geval van FERS is dat niet het geval.
Volgende actie is kijken of de personen die bij FERS
werken te gast zijn geweest bij een podcast over privacy.
In dit geval zou dat Jeroen de Boer zijn. En uit een Google
zoekopdracht blijkt dat deze Jeroen de Boer (nog)
nergens te gast is geweest.
Dan zou je een brede Google zoekopdracht kunnen doen
naar ‘privacy podcast’. Alleen beide woorden zijn in zowel
het Engels als Nederlands van toepassing. Er kan dus wat

Bron: Podcast Chicks & the City

Naast Bits of Freedom zijn er meer specialisten op het
gebied van Tech en privacy, of tech journalisten die graag
geziene gasten in podcasts zijn. Om een eerste schifting
te maken is het handig om in de Tech rubrieken te kijken
op 1 van de platformen (Spotify, Apple Podcast, PodNL).
Je kan ook gericht op zo’n platform zoeken op term
natuurlijk. Dan krijg je ook de resultaten van een podcast
aflevering, puur op de inhoud - hoewel dat met privacy
lastig is, want iedereen heeft een privacy statement op
de pagina staan en die wordt ook weergegeven in de
zoekresultaten.
Beste resultaten:
BNR - De Technoloog & De Grote Data Roadshow / Dataloog
Bits of Freedom / Tweakers

Tips ter inspiratie:
•
•
•
•
•
•

Op Spotify: biebbieb
De BibliotheekCast: podcast van de Bibliotheek
Zuid-Kennemerland
De BibliotheekCast: podcast van de Bibliotheek
Angstel, Vecht en Venen
Probiblio: Waar blijft de Podcast in de
bibliotheek?
Podcasts de Bibliotheek Midden-Brabant
Podcasts de Bibliotheek Utrecht
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