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Executive 
Summary

Bereik en profielen

• In totaal valt met podcast 33% van de Nederlandse bevolking 18+ te 
bereiken. Jongeren en hoogopgeleiden zijn hierin oververtegenwoordigd.

• Komedie/humor is het meest populaire podcastgenre, gevolgd door 
Gezondheid en Lifestyle. Men luistert gemiddeld naar 4 genres.

• Combineren van 2 populaire genres zorgt ervoor dat je ongeveer een derde 
van alle podcastluisteraars kunt bereiken.

Luistergedrag

• Spotify en YouTube worden het meest gebruikt om podcasts te luisteren.

• Men luistert podcast voornamelijk vanaf  het middaguur, zowel in huis, als 
onderweg. Voor 14% van de luisteraars vullen podcasts tijd die eerder niet 
met media gevuld werd.

• Podcasts worden met veel aandacht beluisterd. Dit is voor bijna alle genres het 
geval.

Motivaties

• Men luistert podcast vooral ter ontspanning. Flexibiliteit in het luisteren 
wordt als grootste voordeel gezien.

• Word of  mouth is de belangrijkste bron om niewe podcasts te ontdekken. 

• Een groot deel van del luisteraars zegt merken te hebben leren kennen in 
podcast. Ook volgt men vaak podcasts via social media.

• Commerciële activiteiten worden gedoogd, maar moeten niet tussen de 
inhoud van de podcast komen. 



Bereik en profielen



7,6% 15,3% 9,5% 12,9% 54,7%

Dagelijks Wekelijks Maandelijks Een aantal keer per jaar Nooit
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Ongeveer één derde van Nederland luistert 
regelmatig naar podcasts 

32% Regelmatige podcast 

luisteraars 68% Geen regelmatige podcast luisteraars

Dagelijkse luisteraars:

• 2 podcasts per dag

• Gemiddeld 70 minuten per 

dag

Wekelijkse luisteraars:

• 3 podcasts per week

• Gemiddeld 83 minuten per 

week

Maandelijkse luisteraars:

• 3 podcasts per maand

• Gemiddeld 75 minuten per 

maand

Verschillen:

. Mannen luisteren vaker naar podcasts dan 

vrouwen. 

. Het luisteren naar podcasts en de frequentie 

hiervan ligt hoger onder jongeren, en loopt per 

leeftijdscategorie af.

. Ook per opleidingsniveau (laag-midden-hoog) 

zien we de frequentie toenemen.

. En in de grote steden luistert men frequenter 

naar podcasts.



Opleiding

Laag

Midden

Hoog

Inkomen

Laag 

Midden

Hoog

Werk

Zelfstandig ondernemer

Werkzaam in loondienst

Werkzaam bij de overheid

Volledig arbeidsongeschikt

Werkloos/werkzoekend/bijstand

Gepensioneerd of  VUT

Studerend/schoolgaand
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Totaal Podcast luisteraars

32,5%

Totaalbereik
(luistert minstens eens per maand podcasts)

4%

31%

65%

32%

31%

19%

9%

59%

5%

4%

4%

6%

10%

Geslacht

Man

Vrouw

Leeftijd

18 – 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60-69

>69

Regio

Grote Steden

Rest West

Noord

Oost

Zuid

51%

49%

35%

28%

16%

11%

6%

3%

21%

32%

10%

19%

18%
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Komedie, gezondheid, lifestyle en nieuws podcasts worden 
het meest beluisterd.
Gemiddeld luistert men naar bijna 4 verschillende genres. Meestal is dit non-fictie.

15%

17%

18%

18%

18%

19%

19%

20%

20%

22%

22%

22%

23%

Geschiedenis

Politiek

Muziek

 True Crime

Geldzaken, economie

Sport

Wetenschap

Samenleving & Cultuur

Verhalen

Nieuws

Lifestyle

Gezondheid

Komedie/ humor

Over welke onderwerpen gaan de podcasts waar u normaal gesproken naar luistert?

3%

7%

7%

8%

10%

11%

12%

12%

14%

14%

14%

15%

Podcasts voor kinderen

Fictie

Ouderschap/opvoeding

Overheid & Organisaties

Zakelijk

Games & hobby’s

Kunst & Cultuur

Religie & Spiritualiteit

 Reizen

Educatie & Onderwijs

TV & Film

Technologie



Luistergedrag



12

Spotify en YouTube meest gebruikte platformen om podcasts 
te luisteren

Welke apps of verzamelsites gebruikt u voor het zoeken naar en beluisteren van podcasts? Meerdere antwoorden mogelijk. 

59%

41%

23%

15% 13%
8% 8% 7% 6% 5% 4% 3%

6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Anders, 

namelijk

Verschillen:

Vrouwen luisteren meer via Spotify. Mannen 

juist vaker via Netflix, YT, en Google.

Spotify wordt, hoe jonger men is, vaker 

gebruikt.

Google wordt juist meer gebruikt door ouderen. 

Hoog opgeleiden maken meer gebruik van 

Spotify en Apple podcast, en juist minder van 

YT en Google. 
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De helft van de mensen luistert thuis. Podcasts worden vooral 
beluisterd op momenten dat men alleen is.

50%

29% 28%
24%

20% 19%
13% 13%

10% 9% 8% 6% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Thuis Tijdens het
wandelen

In de auto In bed  In het
Openbaar
Vervoer

Op de fiets Op werk Tijdens het
sporten

Tijdens het
ontbijt

Tijdens de
lunch

Onder de
douche

Tijdens het
avondeten

Anders, 
namelijk…

Op wat voor momenten luistert u naar podcasts? Meerdere antwoorden mogelijk. 

Verschillen:

Mannen luisteren vaker in de auto, op het werk en tijdens 

de lunch/avondeten. 

Vrouwen juist meer tijdens het wandelen of  in het OV.

Vanaf  40+ luistert men vaker thuis. De jongere 

leeftijdsgroepen luisteren vaker onderweg.

Ook de hoog opgeleiden luisteren vaker onderweg.

De laag opgeleiden luisteren vaker thuis en in bed.

In de grote steden wordt er vaker in het OV, op de fiets 

of  op het werk naar podcasts geluisterd.



Motivaties
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Er wordt voornamelijk geluisterd naar podcasts ter ontspanning, 
daarna om vermaakt te worden of om iets te leren.

Wat zijn voor u redenen om naar een podcast te luisteren? 

1%

11%

20%

32%

33%

38%

46%

47%

58%

Anders, namelijk

Volgen van interessante bedrijven

Bijhouden van ontwikkelingen in
een vakgebied

Volgen van personen die ik
interessant vind

Op de hoogte blijven (van
actualiteiten/nieuws/sport)

Persoonlijke ontwikkeling

Om iets te leren

Om vermaakt te worden

 Ontspanning
Verschillen:

. Mannen luisteren vaker om op de hoogte te 

blijven van actualiteiten en nieuws. Ook het 

volgen van interessante bedrijven komt sterker 

naar voren.

. Vrouwen luisteren meer ter ontspanning en om 

persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. 

. Ouderen (60+) luisteren vaker om op de hoogte 

te blijven van nieuws en actualiteiten. Onder 

jongeren (18-39) wordt er juist meer geluisterd 

om iets te leren en om vermaakt te worden.  

. Onder hoog opgeleiden komt iets leren, 

vermaakt worden en persoonlijke ontwikkeling 

vaker naar voren. 
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De helft van de mensen die nog nooit een podcast heeft 
beluisterd heeft dit “gewoon nog nooit geprobeerd.”

Waarom luistert u geen podcasts?
Steekproef: Iedereen die aangegeven heeft nooit een podcast te luisteren

20%

3%

5%

7%

10%

10%

11%

23%

49%

 Anders, namelijk

 Toegankelijkheid van podcast apps

 (Vrijwel) geen muziek

 Moeilijk om iets te vinden door het grote
aanbod

 Omdat ze te lang zijn

 Geen beeld erbij

 Valt vaak tegen/ vaak niet inspirerend
genoeg

 Ik zou niet weten op welk moment ik een
podcast zou kunnen luisteren

 Ik heb het gewoon nog nooit geprobeerd

“Ik zie er het nut niet van in”

“Wat is een podcast?”

“Te weinig tijd of geduld om ernaar te luisteren”

“Ik vind het gewoon niet zo leuk”

“Ik ben slechthorend”

Verschillen:

. Vrouwen hebben het vaker ‘gewoon nog 

nooit geprobeerd’ dan mannen. 

. Hoe ouder men is, des te vaker vaker 

‘gewoon nog nooit geprobeerd’ als reden 

wordt genoemd. De oorzaken ‘te lang’, ‘geen 

beeld erbij’ en ‘moeilijk om iets te vinden 

door het grote aanbod’ worden vaker 

genoemd onder jongere leeftijdsgroepen.
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Bijna de helft van de luisteraars heeft nieuwe merken of producten leren 
kennen door het luisteren naar podcasts. Ongeveer een derde van de 
luisteraars heeft wel eens producten gekocht n.a.v. een podcast.

In hoeverre zijn de volgende stellingen op u van toepassing? 

45%

55%

29%

71%

21%

79%

48%

52%

Ik heb nieuwe merken of  producten leren 

kennen door het luisteren naar podcasts

Ik heb weleens producten gekocht nadat ik 

hierover in een podcast had gehoord

Ik heb weleens een podcast gesponsord/ een 

financiële bijdrage geleverd aan een podcast
Ik volg podcast(s) op social media

Aandeel wel van toepassing neemt toe onder:

Mannen

Jongere leeftijdscategorieën

In grote steden

Aandeel wel van toepassing neemt toe onder:

Jongere leeftijdscategorieën



Onderzoeksverantwoording
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Onderzoeksverantwoording

• Deze podcast panelscan is uitgevoerd in opdracht van GroupM. 

• Veldwerk is verzorgd door onderzoeksbureau MSI/ACI. Het veldwerk heeft gelopen in September en Oktober 2021.

• Er is gebruik gemaakt van een online vragenlijst die is uitgestuurd naar panel, hierbij is representatief  uitgestuurd voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.  In totaal 
zijn 15438 personen begonnen aan de vragenlijst.

• Als selectievraag is het luistergedrag naar podcasts gebruikt. Iedereen die aangegeven heeft minstens 1 keer maand naar een podcast te luisteren is aangemerkt als 
podcastluisteraar en heeft de survey mogen afmaken. De totale netto steekproef  bedraagt hiermee n=5011.

• Het bereik van de publishers is bepaald door het totaal aantal luisteraars van de podcasts van deze publishers die in het onderzoek zijn meegenomen samen te pakken. Over het 
algemeen gaat het hier om de top 10-15 podcasts van een publisher (op basis van luistercijfers aangeleverd door de publishers). 


