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Over de dataloog



Wat is de Dataloog
Stichting de Dataloog is het onafhankelijke, Nederlandstalige
platform over big data, data science, machine learning en de
datagedreven transformatie. We hebben geen winstoogmerk
maar de kosten voor onze activiteiten moeten wel gedekt
worden.

De Dataloog brengt de digitale datagedreven wereld op een
toegankelijke manier dichterbij. De verschillende podcast formats
bieden relevante inhoud voor elke luisteraar.

Meer informatie: www.dedataloog.nl



Visie en doelstelling van de dataloog
Data en AI brengen enorme kansen voor iedereen: de maatschappij, het bedrijfsleven,
consumenten en de overheid. Maar lang niet iedereen ziet door de hype de mogelijkheden
en onmogelijkheden. Daarom is niet iedereen in staat om deze mogelijkheden te benutten.
We zien dat mensen zowel kansen zien als zich bedreigd voelen.

Met de dataloog willen we mensen in staat stellen om met de juiste argumenten hun
mening over data en ai te vormen. Dat doen we door data en AI in de volle breedte en in de
diepte te belichten in onze uitzendingen. We kiezen voor de Dialoog om dit te doen, omdat
we geloven in het gesprek meer dan eenrichtingsverkeer.

We dragen hiermee een steentje bij aan de ontwikkeling van AI voor het Nederlandse
bedrijfsleven & de Nederlandse maatschappij.

Kernbegrippen van de Dataloog: Begrijpelijk/ nuance/ kritisch / Nederlandse context

Wij staan voor: Kwaliteit in audio / Kwaliteit in flow van uitzendingen/ Diversiteit in formats



Bereikcijfers
Aantal plays
PER JAAR

100,000
PER UITZENDING

Gem. 1,500
LUISTERAARS PER JAAR

15,000
NIEUWSBRIEF*
23,000 + 25,000

Per platform
APPLE PODCASTS**

1,250 Abonnees
SPOTIFY

1,250 abonnees
LINKEDIN

4,000 Bereik
RETENTIE SHOWNOTES

30% luisteraars
* Via nieuwsbrief AG Connect en Computable, ** ingeschat



De top 10 tech podcast in Nederland



Bereikcijfers

Podcast is een niet lineair medium wat wil zeggen dat uitzendingen uit interesse en niet alleen 
tijdsgebonden worden beluisterd. Ook oudere uitzendingen blijven actueel.



Bereikcijfers



Endorsement van grote merken 



podcastformats



Podcast formats
1. Interviews

Uitgebreide gesprekken met ervaringsdeskundigen en specialisten waarin we data in de 
breedste zin van het woord belichten. 

2. Evenementverslagen

De Dataloog brengt rechtstreeks vanaf een evenement interessante verhalen vanaf de vloer. 
Voorbeelden: Big Data Expo, Google Cloud Summit, Kubecon, Dutch Data Science Week.

3. Nieuwsoverzicht

In samenwerking met AG Connect en Computable brengt De Dataloog elke twee weken een 
overzicht van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van data.

4. Mini-Colleges

In een mini-college legt een expert/trainer een specifiek onderwerp tot in detail uit. 

5. Themaspecials

Themaspecials bestaan uit meerdere uitzendingen over één overkoepelend ondewerp. Denk 
hierbij aan ondewerpen als gezondheidszorg en predictive maintenance.



Podcast formats

Opname met Artsen zonder Grenzen Evenementregistratie EGG Amsterdam
Dataiku ism pr bureau Itsarep

Special met Microsoft
Tijdens GoDatafest



De hosts



De hosts

Jurjen
Helmus
Onderzoeker bij de HvA en
initiatiefnemer van De 
Dataloog. 

Jurjen werkt momenteel aan
een PhD in Computational 
Science aan de UVA in het 
kader van het IDO-Laad
onderzoek van de HvA. Hij
maakt simulatiemodellen voor
de uitrol van elektrisch
vervoer o.b.v. laaddata van de 
publieke laadinfrastructuur
van de grote steden.

Lex
knape
Chief Data Science Officer van 
Ortec Finance Data Analytics.

Lex is altijd scherp op de 
business case en de echte
meerwaarde van het gebruik
van AI/ML in de organisatie. 
Lex is scherp, kritisch en
ondernemend.

Walter 
van der scheer
Chief of marketing bij
GoDatadriven. 

Naast zijn rol als podcasthost
bij De Dataloog is Walter ook
de initiatiefnemer en
organisator van Dutch Data 
Science Week, Data Survey en
GoDataFest



Samenwerken met de dataloog



Werkwijze
Voorbereiding en kwaliteit zijn kenmerkend voor 
onze uitzendingen. 

• De Dataloog maakt gebruik van professionele 
opnameapparatuur met de hoogste audiokwaliteit.

• Onze hosts zijn zelf expert op het vakgebied en we 
behandelen onze gasten evenzo. 

• Voor elke uitzending bereiden de hosts de 
onderwerpen uitgebreid voor met de gast(en). 

• De Dataloog produceert uitzendingen met een 
hoge informatiedichtheid die de luisteraar continu 
boeit. 

• De hosts houden tijdens de uitzending de regie: zij 
zorgen ervoor dat  het spontaan blijft en dat de 
gast de kans krijgt zijn verhaal volledig te vertellen.

• Na de opname doen we samen met de gast de 
post-productie en plannen we de publicatie.



Ons aanbod voor u

1. Jingle aan het begin en einde van de podcast

“Deze podcast wordt u aangeboden door ABC ” plus link naar shownotes op ons platform en logo op 
podcast cover.

Eenmalig € 450  of € 2.000 voor 5 uitzendingen, exclusief productie jingle

2. Review of mention in nieuwsuitzending

Een Dataloog host doet review van toegestuurd product / dienst. Genoemde nieuwsupdate van 
bedrijf (e.g. update/nieuw product/dienst), eventueel met productaanbod en kortingscode.

Link op shownotes naar product / dienst

Naast de sponsoring van het product Eenmalig € 125 - 250



3. gesponsorde opname + blog 

Aan het begin en eind van de podcast noemt een host uw onderneming. Tijdens de opname van de 
Dataloog reserveren wij 10 minuten waarin u de kans heeft uw boodschap te delen met de 
luisteraars. Ook pluggen wij uw content over de uitzending op ons blog en onze social media. We 
zullen de opname gedurende het jaar herhaaldelijk delen zodat deze beluisterd blijft worden. 

Eenmalig € 750 exclusief productie jingle

4. Podcast op locatie - Evenementregistratie

Tijdens uw congres of event doet de Dataloog verslag van uw evenement. Wij maken 4-6 opnames 
met audio en video van uw sprekers. Dit bereiden wij voor met u en uw sprekers. Nog dezelfde dag 
kunnen we de uitzending produceren en online plaatsen zodat de geïnteresseerden die niet aanwezig 
waren toch erbij zijn. Wij werken tijdens het event nauw samen met uw PR en marcom afdeling om zo 
het grootste bereik te genereren. Uw event wordt uitgezonden op ons kanaal als special met logo van 
uw bedrijf op de podcast cover. Voorafgaand aan het event brengen wij tijdens de nieuws 
uitzendingen in de rubriek Data Agenda uw event onder de aandacht van onze luisteraars.

Per dag € 4.500 exclusief productie jingle

Ons aanbod voor u



5. Serie productie over specifiek onderwerp

U wilt een specifiek thema (te groot om in een enkele podcast te vertellen) in de markt brengen. De 
Dataloog kan in samenspraak met u een serie ontwikkelen over een specifiek onderwerp waar uw 
organisatie voor staat (bijvoorbeeld AI en ethiek of health). In samenspraak met uw PR of marcom
afdeling ontwikkelen we een storyboard, nodigen de juiste tafelgasten uit (klanten, experts, 
academici)  en zorgen voor een prikkelend verhaal. Indien gewenst kan een medewerkers van uw 
organisatie als host aanschuiven om samen met een Dataloog host het gesprek te leiden. In 
samenspraak lanceren we uw serie op de meest passende manier. 

Kosten in samenspraak varierend tussen 5.000 – 15.000

6. Mini colleges data science & ai met uw trainers / experts

U heeft in uw bedrijf unieke kennis die wilt delen met een geïnteresseerd publiek. Of, u heeft een 
training die u in de markt wilt zetten. De Dataloog mini colleges biedt experts en trainers de 
mogelijkheid om een college te geven in audio format met video erbij. De gast krijgt de gelegenheid 
om in 20 minuten een introductie te geven in een afgekaderd onderwerp. De Dataloog host leidt het 
onderwerp in en uit. Op de nieuwe Dataloog platform pagina komt een specifiek onderdeel voor 
minicolleges. In de shownotes kunnen we een link naar uw product/dienst/training opnemen met 
daarbij een speciale actie code. 

Maatwerk ~ 300 euro per college

Ons aanbod voor u



7. Maatwerk

Op basis van uw wensen bepalen we samen de exacte invulling. Dit is een ideale optie voor
organisaties die bijvoorbeeld een bepaald product of propositie in de markt willen zetten of 
klantverhalen willen delen. Heeft u interesse in deze optie, dan maken wij graag een afspraak met u.

maatwerk

Ons aanbod voor u



Uw eigen podcast serie geproduceerd door de dataloog

U wilt een eigen podcast produceren maar heeft geen kennis, kunde en of middelen om uw idee tot 
productie te brengen? De Dataloog uw volledig ondersteunen bij het produceren van uw podcast. Wij 
beschikken ook over een video opname studio. Met onze rijke ervaring aan podcast productie kunnen 
wij:

(i) Ondersteunen bij concept uitwerking

(ii) Ontwikkeling jingles voor uw podcast

(iii) Gebruik professionele opname apparatuur

(iv) Editing van de opnames

(v) Lancering van uw podcast

Kosten in samenspraak.

Algemeen: Wij kunnen 2-3 opnames per dagdeel ondersteunen (zonder hosts) en hebben 2 uur editing per podcast 
nodig. Per 3 audio podcast (~ 30 minuten) opnames hebben wij 600 kosten.

Podcast productie mogelijkheden



Onze partners in 2019
Sponsoren

Serie productie

Evenement verslaggeving

Samenwerking PR bureaus



Onze partners in 2020
Sponsoren

Serie productie

Evenement verslaggeving

Samenwerking PR bureaus

Media partners



Contact
Lex Knape

Lex@dedataloog.nl

06-53350503

http://dedataloog.nl

