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▶ 1. INTRODUCTIE
De wereld van audio, of het nu gaat om nieuws, entertainment, muziek of podcasts, is de
afgelopen jaren drastisch veranderd. Nog steeds is luisteren naar de radio of andere vormen
van audio een vast onderdeel van ons dagelijks leven. Maar de manier waarop we dat doen is
naarmate het internet volwassener is geworden compleet veranderd.
Het nieuws, de verkeersinformatie, die leuke ochtend- of middagshow of dat ene nummer
waar we fijne herinneringen aan hebben, we luisteren het hoe en wanneer we het willen. We
downloaden en streamen massaal podcasts, streamen online radio, audio, muziek en
afspeellijsten die passen bij onze stemming en het tijdstip van de dag. En daar kunnen
adverteerders en bureaus slim op inspelen, want met digital audio bereiken ze de
consumenten op het juiste moment en in de juiste context.
Hoe zij dit het beste kunnen aanpakken, welk audio advertentieformaten er zijn en hoe ze
deze ingekocht kunnen worden is door de VIA Taskforce Digital Audio, geïnspireerd door de
buyersguide IAB Europe, in dit beknopte handboek gebundeld.
Mike Butler, Thijs Lamers, Martijn Vlasblom, Bram Kregting, Edwin Koeners, Rebecca Meijers,
Jacomien van Doorn, Bart Vijlbrief, Mark Piket, Michiel Zwama, Carien Heilmann, Alexander de
Kleermaeker, Jerrel Arkes, Stephania Karathanasi

02

▶ 2. DEFINITIES
In de afgelopen vier jaar heeft digitale audio – audiocontent die via IP wordt gestreamd of
gedownload op connected devices – zich razendsnel ontwikkeld. Het aantal uitgevers,
techpartijen en ad-techoplossingen blijft maar groeien en dat terwijl de eerste programmatic
audiocampagne pas eind 2017 is ingekocht. Hoe snel het aantal podcastmakers en
luisterplatforms toeneemt, blijkt wel uit het feit dat de taskforce binnen zes maanden het
Digital Audio Landscape van de Nederlandse digitale-audiomarkt moest updaten.
Het landschap en de begrippenlijst die in dit handboek staan dateren van mei 2021.
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▶ 3. ADVERTEREN BINNEN
DIGITALE AUDIO
De digitale ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat er ook een steeds volwassener
wordende digitale-audio-advertentiemarkt is ontstaan. Digitale audio is dan ook steeds vaker
een vast onderdeel van de mediamix door de sterke waarde proposities die het adverteerders
kan bieden:
• Een groot en groeiend publiek.
• Extra bereik van consumenten vergeleken bij een reguliere radiocampagne.
• Een-op-een advertentie-ervaring.
• Geautomatiseerde inkoop.
• Incrementeel bereik: je bereikt consumenten namelijk in een situatie waarbij zij via Digitale
kanalen verder moeilijk bereikbaar zijn.
Binnen het digitale-audio-advertentiedomein zijn er twee verschillende audioposities
beschikbaar: in-stream audio en podcasts.
3.1 In-stream audio
Digitale audio wordt gedownload of gestreamd. Streaming biedt adverteerders de
mogelijkheid om een audioadvertentie af te spelen tussen de nummers van de gestreamde
content via een connected device. Deze advertentieruimte wordt beschikbaar gesteld door
streamingdiensten zoals Spotify en Deezer, maar ook de themazenders en de
livestreamkanalen van de verschillende FM-radiostations die via het internet of een app
worden gestreamd bieden deze mogelijkheid.
3.2 Podcasts
Podcasting wordt gezien als het nieuwe luisteren. Doordat je zelf precies kunt kiezen waar je
naar luistert. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat podcasts een effectief middel zijn voor
adverteerders. Het is niet alleen zo dat een luisteraar veelal geneigd is het hele verhaal af te
luisteren (in tegenstelling tot een artikel, waar men soms na de eerste twee regels al
wegklikt), maar ook skippen relatief weinig mensen de advertenties, wat in tijden van
adblockers vrij uniek is. Uit onderzoek van Spotify (2018) blijkt zelfs dat maar liefst 81% van
de luisteraars actie onderneemt na het horen van audioadvertenties tijdens een podcast.
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▶ 4. DIGITALE AUDIO INKOPEN
Binnen de verschillende audioposities zijn er (in mei 2021) vier verschillende audioadvertentieformaten die kunnen worden ingekocht:
• Pre-roll
• Midroll
• Post-roll
• Sponsored podcast of hostread
Het inkopen van deze advertentieruimte kan op twee verschillende manieren: direct of
programmatic.
• Direct
Door directe aankopen reserveert de koper vooraf audio-impressies tegen een vaste prijs.
Dat en het feit dat de uitgever de campagne volledig in beheer heeft en afhandelt, betekent
dat de prijzen waarschijnlijk hoger zijn dan wanneer je programmatic inkoopt.
• Programmatic
Net als andere digitale media is digitale audio programmatic in te kopen. VIA definieert
‘programmatic’ als het automatisch kopen en verkopen van voorraad. Voorraad die via
programmatic oplossingen wordt verkocht, kan worden opgesplitst in de volgende twee
belangrijkste en meest gebruikte manieren:
o Open Market (OMP)
OMP is een manier van kopen en verkopen waarbij een publisher zijn
advertentievoorraad te koop aanbiedt via realtime veilingen. Elke inkoper kan
hiermee advertenties inkopen bij de verschillende uitgevers.
o Private Marketplaces (PM)
Er bestaan twee verschillende typen marketplaces. Zo is er de Non Guaranteed
Private Marketplace en de Private Marketplace Guaranteed. Beide oplossingen
vereisen dat een koper een Demand Side Platform (DSP) gebruikt en een verkoper
een Supply Side Platform (SSP) of een Ad Exchange. Bij de Non Guaranteed PM
komt de koper een CPM-minimum overeen. De daadwerkelijke prijs van een
impressie is echter afhankelijk van schommelingen in vraag en aanbod van de
geselecteerde publisher. In dit geval is de voorraad niet gereserveerd er is er geen
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garantie over de CPM-prijs en de vraag of alle impressies worden uitgeleverd. Bij een
Private Marketplace Guaranteed-deal spreekt de koper een vast aantal impressies af
tegen een gegarandeerde CPM-prijs met de uitgever.

▶ 5. TARGETING
Digitale audio is voor veel adverteerders en bureaus extra interessant door de
targetingmogelijkheden. Apps en streamingplatforms bieden namelijk unieke device-ID’s,
waardoor adverteerders en bureaus deze gegevens kunnen gebruiken om te zien wat voor
device er wordt gebruikt, op welke locatie en in welk dagdeel. Hierdoor is het mogelijk om op
basis van regio, tijdvak en device een digitale-audio-advertentiecampagne in te zetten om de
gewenste doelgroep op ieder moment te bereiken.
Alle targetingmogelijkheden op een rij:
• Devicetargeting: selecteren van een device voor het uitzenden van een commercial.
• Time targeting: uitzenden van een commercial in specifieke tijdvakken.
• Geo targeting op regio: uitzenden van een commercial in specifieke regio’s.
• Demografische: op basis van leeftijd bij inlog (streamingdiensten zoals Spotify)
Audio-afspeellijsten of themakanalen bieden daarnaast ook inzicht in de stemming van de
luisteraar. En dat brengt veel voordelen met zich mee:
• Consumenten worden bereikt in een omgeving waar ze zelf voor hebben gekozen.
• De advertenties worden afgespeeld in een merkveilige mediaomgeving waar advertenties
niet kunnen worden overgeslagen, behalve als men een betaald abonnement heeft
afgesloten, veelal zijn dit streamingsdiensten.
• De advertenties kunnen worden afgestemd op externe omstandigheden, zoals het weer en
evenementen.
• Contextuele relevantie kan worden vergroot door enkel bepaalde genres te selecteren.
• Digitale-audio-advertenties kunnen gemakkelijk worden gekoppeld aan merken of
artiesten, denk bijvoorbeeld aan: themakanalen, radiozenders, afspeellijsten en podcasts.
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▶ 6. KPI’S DIGITALE AUDIO
Op dit moment zijn de analyses voor audiocampagnes nog beperkt in vergelijking met display
en video. Ze bieden nog weinig inzicht in audioluisterervaring, behalve dat een
audiocommercial wordt uitgeluisterd. Wanneer het gaat om de KPI’s van downloadbare audio
zoals een podcast hangt de mogelijkheid om te meten grotendeels af van het kanaal waarop
de digitale audio wordt beluisterd:
• Via streaming (muziek, radio)
Net als voor andere digitale media moeten de uitgevers van audiostromen de platforms
voor ad serving en tracking van audioreclame beheren. Het lezen van de audio activeert in
dat geval de volgpixels, die gegevens verschaffen over de impressies en gebeurtenissen,
afhankelijk van het gedrag en de activiteit van de luisteraar.
• Als podcast
Bij podcasts hangt de tracking voor een groot deel af van de podcastreader die de
luisteraar gebruikt. Het beluisteren van podcasts gebeurt vandaag voor ongeveer de helft
op iOS-systemen, en die systemen bieden geen technologie voor het bevestigen dat een
podcastbestand is afgespeeld. Google en Spotify tonen zich bereidwilliger: zij bieden de
makers van podcasts analysetools aan waarmee ze het luistergedrag grondig kunnen
ontleden en het engagement kunnen meten. Spotify levert ook demografische (leeftijd,
geslacht), technische (gebruikt apparaat) en contextuele gegevens.
• Gedownloade audio
Voor gedownloade audio zijn er specifieke elementen waarmee rekening moet worden
gehouden. Zo is er de CPM-tarifering op basis van de download en niet op basis van het
luistergedrag. Een bestand kan bijvoorbeeld dagen, weken of zelfs maanden later worden
gedownload en beluisterd. Voor tijdspecifieke promoties moeten adverteerders zich ervan
bewust zijn dat de advertentie tegen de tijd dat die wordt afgespeeld, mogelijk niet langer
actueel is. Ook de rapportering en targeting zijn bij gedownloade audio nog beperkt, onder
meer omdat de server voor het downloaden van bestanden de user-ID niet doorgeeft.
Behalve context is er geen mogelijkheid om frequency caps of op doelgroepen gebaseerde
targeting of retargeting toe te passen.
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Sinds kort zijn er een aantal vernieuwingen die de meting van de prestaties aanzienlijk
verbeteren. Dat is mogelijk gemaakt omdat gedownloade podcasts gebruik kunnen maken
van codes voor aanbiedingen, unieke URL’s en vouchers om de efficiëntie van de campagnes
te meten. Zo kunnen standaard antwoorden worden aangereikt voor het meten van
campagnes, en dankzij een call to action die in de reclameboodschap verwerkt zitten, kunnen
reclame-impressies, het bereik en andere geanonimiseerde gegevens gemeten worden.

▶ 7. DE TOEKOMST VAN DIGITALE
AUDIO
Als we willen weten wat de toekomst van digitale audio ons gaat brengen, hoeven we alleen
maar over de landsgrens te kijken. In de VS en het VK, die over het algemeen vaak
vooroplopen, zien we een enorme stijging in digitale-audio-luistergedrag en een grotere
adoptie van smartspeakers. Hetzelfde wordt verwacht in Europa en Nederland, onder andere
in de Adspend Study van 2020, waaruit blijkt dat digitale audio een van de snelst groeiende
mediatypen is. Onderzoek van Xaxis laat zien dat de digitale-audio-advertentiemarkt in 2022
wordt geforecast op een waarde van 1 biljoen! En dat volledig gedreven door
muziekstreaming, digitale radio en podcast. Wij durven dan ook wel te stellen dat digitale
audio the next ‘big thing’ is op het gebied van digital advertising. Digitale audio biedt
adverteerders:
• Kwaliteit en vertrouwen
Audio biedt inventory die nauw samenhangt met de redactionele inhoud en een hoge mate
van transparantie over waar de advertentie wordt afgespeeld of wordt weergegeven.
• Meer controle
Door de inzet van PMP, het veelgebruikte model voor het inkopen van programmatic audio,
krijgen verkopers de controle die ze nodig hebben om te adverteren in een brand safe
omgeving.
• Creatieve optimalisatie
Digitale audio biedt veel mogelijkheden voor creatieve optimalisatie tegen relatief lage
kosten, dankzij verschillende technologieën voor bijvoorbeeld de Dynamic Creative.
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Biedt digitale audio dan alleen maar voordelen? Zeker niet, er zijn nog een aantal
belemmeringen waaraan gewerkt moet worden:
• Op dit moment biedt programmatic slechts beperkte retourpadgegevens, analyses en
metingen voor audiocontent, vooral als het gaat om podcasts. Als het mogelijk wordt om
meer en gedetailleerdere gegevens inzichtelijk te maken, zal de verkoop van programmatic
audio aanzienlijk stijgen.
• Doelgroepsegmentatie is lastig voor digital audio, behalve als de uitgever een
inlogstrategie heeft. Daarnaast is buiten de grote streamingplatforms de digital audio
inventory gefragmenteerd, aangezien deze is verspreid over diverse platformen en
publishers.
• Digitale audio is vooral interessant als onderdeel van een geïntegreerde
advertentiecampagne die ook andere (programmatic) kanalen omvat, zoals analoge radio,
display en video. Als een opzichzelfstaand kanaal is digital audio momenteel nog minder
interessant.
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▶ SLOTWOORD
Ondanks COVID-19 zagen we in 2020 een stijgende digitale-audio-advertentiemarkt, zien we
dat de groei in Q1 van 2021 van audio/radio grotendeels toe te schrijven is aan digitale audio
en is 2021 het eerste jaar dat het RAB de nettocijfers van de inzet van digitale audio
publiceert. We kunnen wel stellen dat digitale audio zich een mooie fase bevindt, maar zoals
bij elk nieuw mediatype zijn er ook uitdagingen die nog overwonnen moeten worden. In het
geval van digitale audio zitten die uitdagingen vooral op onderzoeks- en technisch vlak.
Gelukkig zien we dat er achter de schermen hard wordt gewerkt om de techniek zowel voor
advertentiedoeleinden als voor de luisteraars te optimaliseren. We hopen dat dit beknopte
handboek inzicht heeft gegeven hoe digital audio opgenomen kan worden in de mediamix, op
welke manier het kan worden ingekocht en het inzicht heeft gegeven in de kracht van digital
audio.
Namens de Taskforce Digital Audio
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