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Highlights juli.
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Maandag.

Herhalingen
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Boeren, bijbels en beauties

Vanaf maandag 18 juli 20.30 uur 

Chateau Meiland: van Frankrijk tot Noordwijk 

Maandag 21.30 uur

Nieuw!
Spakenburg is het dorp van boeren en van marktkoopmannen, van zeer gelovigen en iets 

minder gedisciplineerde kerkgangers. Van voetbal rood en voetbal blauw (en soms groen), 

van vlees én vis. Waar uiterlijk vertoon hand in hand samengaat met noeste arbeid. Een 

woonplaats waar inwoners een nuchtere kijk en een gezonde dosis zelfspot hebben. 

Vanaf maandag 18 juli is het bijzondere leven van een aantal uitgesproken en hardwerkende 

inwoners van Spakenburg en omgeving te zien in het nieuwe SBS6-programma Boeren, Bijbels 

& Beauties. Ze nemen de kijkers mee in de wereld van koeien, kerken en kapsalons. 
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Dinsdag.

Herhalingen
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Urk 

Dinsdag 20.30 uur

Chateau Meiland : van Frankrijk tot Noordwijk 

Dinsdag 21.30 uur

Nieuw seizoen! 
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Woensdag.                    

Herhalingen.
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Steenrijk Straatarm 

Woensdag 20.30 uur 

Kinderen Kopen Een Huis

Herhalingen.

Woensdag 21.30 uur
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Donderdag.                   

Herhalingen
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Mr. Frank Visser Doet Uitspraak

Donderdag 20.30 uur

Je Huis Op Orde 

Herhalingen

Donderdag 21.30 uur
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Vrijdag.                   

Nieuw!

Achter ieder toplied schuilt een top liedjesschrijver! En dat is lang niet altijd de artiest 

zelf... In I Want Your Song stappen elke week vijf onbekende songwriters voor even uit 

de schaduw. In elke aflevering zoekt een bekende Nederlandse artiest een nieuwe hit. 

Want er mogen dan veel goede zangers en zangeressen in Nederland zijn, dat 

betekent niet automatisch dat er ook een overvloed is aan goede liedjes… Het lied dat 

de artiest aan het eind van de uitzending kiest,  wordt meteen gelanceerd. Welke 

songwriter laat de concurrentie ver achter zich en is misschien wel verantwoordelijk 

voor the next big hit? De presentatie van dit gloednieuwe muziekprogramma is in 

handen van zanger Snelle.
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I Want Your Song 

Vanaf vrijdag 1 juli 20.30 uur

5 Tegen 5

Nieuw seizoen!

Vrijdag 21.30 uur
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Zaterdag.                     
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Het Jachtseizoen 

Zaterdag 20.00 uur

Wie Kent Nederland 

Vanaf zaterdag 23 juli 21.00 uur

Nieuw seizoen! Nieuw seizoen!
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Zondag.                 
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Het Beste Antwoord 

Vanaf zondag 10 juli 20.30 uur 

Stegeman Op De Bres 

Vanaf zondag 3 juli 21.30 uur

Nieuw!
Hoeveel drielingen werden er in 2021 geboren? En in hoeveel landen rijden 

ze links? De kans dat je het exacte antwoord op deze vragen weet, is niet zo 

groot. In deze quiz is dat geen enkel probleem. Zolang je maar nooit 

het verst verwijderd bent van dat juiste antwoord, ben je - voorlopig - veilig. 

Wie geeft drie rondes lang Het Beste Antwoord van iedereen en gaat naar 

huis met 25.000 euro op zak?

.

Herhalingen
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Programmaschema juli



©Talpa Network

Blokschema Net5.
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Programmaschema juli.
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Programmaschema juli.
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Programmaschema juli.



Kansen voor
adverteerders.

UITGELICHT



In iedere aflevering staat één bekende artiest centraal. Dit kan een solo artiest 

zijn, maar het kan ook een duo of band zijn. De artiest zal worden vergezeld door 

zijn team, bestaande uit bijvoorbeeld hun eigen bandleider en/of producer. De 

artiest mag bepalen welk nummer het gaat worden en kan zijn fans om advies 

vragen in de keuze. Het winnende nummer is op de dag van de uitzending direct 

te beluisteren, te streamen en te downloaden. Welke singer/songwriter blaast 

iedereen omver met zijn of haar track? 

“Lanceer jezelf naar een 

groot publiek.“

I Want Your Song.
Er is nog ruimte om op dit mooie 

programma mee te liften. Maar hier snel 

gebruik van voor dat het te laat is. Er zit 

echt muziek in!

• Mogelijkheden voor in-program, billboards, bromo’s en een activatie 

campagne. 

• Authentieke en creatieve content waarin jouw merk op een natuurlijke wijze 

geïntegreerd kan worden. 

• Groot bereik en cross mediale mogelijkheden.

What’s in it for you?

Achter elke hit schuilt een succesvolle songwriter!

Uitzendinformatie.
Uitzendperiode: vanaf 10 juni

Dag:  vrijdag

Timeslot: 20:30

Aantal afleveringen: 6-8 afleveringen

Producent: TEP

Start opnames: april 2022

Presentator: ntb

Contactgegevens Stein Yntema
Talpa Media Solutions

M: 06-13614705
Stein.yntema@talpanetwork.com

Tijdlijn

Mei 2022 juli 2022
65422 aflv.

1
week

1
3

M: 06-52776766

Youri.brookman@talpanetwork.com

3

Contactgegevens Youri Brookman
Talpa Enertainment Productions



In Home of Hits geven twee BN’ers elkaar een rondleiding door hun eigen 
huis en vertellen welke hits er in hun woning terug te vinden zijn. Wat is 
hun ultieme BBQ-hit, met welk album vallen ze het liefst in slaap en welke 
track klinkt er uit de speakers tijdens het douchen? Home of Hits onthult 
alle muzikale geheimen en laat tegelijkertijd zien hoe het er thuis bij de 
BN’ers aan toe gaat. In dit programma kun je jouw merk laten aansluiten 
en meeliften op het grote bereik van dit format.

“Muziek brengt herinneringen tot 

leven.“

538 Home Of Hits.
Koppel jouw merk aan BN’ers en 538 door je 

te verbinden aan 538 Home of Hits. Tijdens 

dit programma geven BN’ers een rondleiding 

door hun huis en vertellen ze over muzikale 

herinneringen aan de hand van plekken in 

hun huis. 

• Koppel jouw merk aan diverse BN’ers en 538.

• Krijg exposure op het YouTube kanaal van 538 in de vorm van billboarding, in 

program, social, online en/of radiopromo’s.

• Maak gebruik van het grote bereik om jouw merkbekendheid te vergroten en  

voor het vertellen van jouw merkverhaal.

• Zichtbaar zijn op YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, KIJK en 

alle kanalen van 538 (TV538, 538.nl & 538-app).

What’s in it for you?

Neem een kijkje thuis bij een BN’er met 538!

Contact Gegevens 
Stein Yntema

M: 06 13 61 47 05
stein.yntema@talpanetwork.com

Tijdlijn

23 juni 2022 11 augustus 2022
54

aflv.

1
week

25
3

Bergweg 70

1217 SC Hilversum

Uitzendinformatie.
Uitzendperiode: 30 juni – 11 augustus (wordt om de week uitgezonden)

Dag:  Donderdag Start opnames: 17 juni

Timeslot: 16:00 uur

Aantal afleveringen: 4

aflv.

2
aflv.

4
aflv.

3
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Interesse?

CLIENT LEAD BRAND PARTNERSHIPS

stein.yntema@talpanetwork.com

Stein Yntema.

+31 6 13 61 47 05



De kracht van de 
korte boodschap.

TALPA NETWORK

Het billboard netwerkpakket
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Onbekend maakt onbemind.
ALLES BEGINT BIJ BRANDING
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I II IIIBereik. 

Schaal is belangrijk om een 
zo groot mogelijke groep 
potentiële kopers te 
bereiken. Billboarding is 
kosten efficiënt massabereik 
(helemaal met combi TV & 
Audio).

Frequentie.

Gemiddeld moet iemand 5-7 
keer een logo/advertentie 
hebben gezien om het 
daadwerkelijk te herkennen. 
Doordat je met een Billboard 
aan het begin, midden en 
einde van een programma 
kan billboarden bouw je 
sneller contacten op.

Aandacht.

De boodschap moet wel 
opvallen in de clutter van de 
zware media inzet van de 
concurrentie. Plaats en creatie 
van de uiting is hierbij van 
groot belang. Een billboard zit 
direct aan het programma 
vast waardoor de aandacht 
van de kijker erg hoog is. 

Iets wat nog onbekend is, kan ook niet geapprecieerd worden. Wanneer de consument 
nog nooit van je heeft gehoord is de kans klein dat ze overgaan tot aankoop. 
Zichtbaarheid in de doelgroep is dus een belangrijk onderdeel in de salesfunnel. 
Wat heb je nodig om brand awareness te creëren? 



Billboarding is een effectief middel om 
naamsbekendheid op te bouwen voor je product, 

dienst of merk. Daarnaast ook nog eens zeer kosten 
efficiënt! 
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Wat is een TV Billboard?

Een vijf of tien seconden durende sponsorvermelding voor, tussen en 

na een TV programma. “Dit programma wordt mede mogelijk 

gemaakt door …”

KRACHT VAN TV BILLBOARDING

01 | Een billboard wordt opvallender 
gevonden en minder snel weg gezapt 
dan een normale commercial. 

02 | Door de kort maar krachtige 
punchline blijft de boodschap langer 
hangen.

03 | Je bereikt een miljoenenpubliek 
tegen een relatief lage prijs. 

©Talpa Network 21

TV 
Billboard.

AWARENESS
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Billboard stand 
alone

+28% +14% +15%

Billboard + 
TV spot

+41% +22% +19%

TV billboards bewezen 
sterk. 

ONDERZOEK WIJST UIT 
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Bron: DVJ Insights, billboard onderzoek

1
2

UPLIFT VAN BRAND AWARENESS

Billboarding heeft met name een sterk effect op upper funnel
KPI’s; top of mind, spontane  en geholpen merkbekendheid

ALS TOEVOEGING OP REGULIERE INZET

Een TV billboard in combinatie met een reguliere spot heeft 
nog hogere impact scores

Spontane 
bekendheid

Geholpen 
bekendheid

Duidelijke 
boodschap

UPLIFT INZET 
MERK KPI’s



En dat gaat verder dan TV!
Maak gebruik van het Talpa Netwerk effect door naast 

billboards op TV ook audioboards in te zetten voor optimaal 
bereik en effect. 
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Wat is een audioboard? 

Een vijf seconden durende sponsorvermelding voor, tussen en na een radio 

programma. “Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door …”

Audioboarding is een hele slimme manier om je merk snel bekend te maken bij 

een groot publiek. En… het is niet duur!

Kracht van audioboards: je bouwt snel een groot bereik op, billboards zitten 

vlak vòòr of vlak ná een commercial break waardoor ze extra goed opvallen 

bij radioluisteraars. 

Audioboards. 

VOORBEELD

AWARENESS

https://talpanetwork-my.sharepoint.com/:u:/p/aniek_verhaar/ESvSJSh9zFxMn1HjsY_AyowBeyif2oOcHZQhGCJOOwY4Pg?e=2NpId0
https://talpanetwork-my.sharepoint.com/:u:/p/aniek_verhaar/ESvSJSh9zFxMn1HjsY_AyowBeyif2oOcHZQhGCJOOwY4Pg?e=2NpId0
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Vergoot je bereik met 
audioboards.

VOORBEELD CAMPAGNE
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BEREIK - OVERLAP ANALYSE

Totaal bereik / (uniek bereik)

TOTAAL PLAN TV RADIO

GRP’s 420 110 310

1+ bereik (%) 73,1 40,8 54,3

1+ bereik (000) 5.648 3.150 4.193

G.C.F. 7,1 5,1 5,7

Gecombineerd bereik kunnen we o.b.v. daadwerkelijke inzet voor 

jullie uitdraaien (o.b.v. GfK GXL data). 
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Non Exposed Exposed

Crossmediale inzet zorgt voor nog 
meer impact. 

ONDERZOEK
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TV

*

*

Bekendheid Houding VoorkeurOverweging NPS score

*

EFFECTEN

• Een audioboard heeft dezelfde 

specifieke kwaliteiten als een TV 

billboard en vult goed aan

• Een  combinatie pakket TV + 

audio laat nog betere resultaten 

zien dan een TV billboard stand 

alone

COMBINATIE TV & AUDIOBOARDS Resultaten o.b.v. 6 cases

+43%

+52%

+27%

Bron: DVJ Insights, TV & radio billboard onderzoek
* = significant (95% betrouwbaarheid)



Dat noemen we het 
Talpa Netwerk effect. 

27

Door onze merken & platformen slim te combineren 
zijn we in staat jullie verhaal sneller groot maken. 
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,

Interesse?

Neem contact op met je Client Lead!
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Talpa bereikt ook een groot deel van 
de podcast luisteraars in Nederland. 
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Podcast luisteren wordt 
mainstream. 

NIET MEER WEG TE DENKEN ALS COMMUNICATIEMIDDEL

30

33%
van de Nederlandse 

bevolking 18+ is te 

bereiken via podcasts.

4
Verschillende genres 

luistert men 
gemiddeld. Komedie / 

humor is het meest 
populair. Gevolgd door 

gezondheid en 
lifestyle. 

50%
Bijna de helft van de 

luisteraars heeft 

nieuwe merken of 

producten ontdekt 

door podcasts.

1/3
zegt dat ze wel eens 

producten hebben 

gekocht n.a.v. een 

podcast.

Bron: Podcast panelscan 2021
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PODCAST BUNDELING TALPA

De groeiende populariteit van de 
podcast zorgt voor fragmentatie. 
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Er zijn inmiddels meer dan zeshonderd Nederlandse 
podcastondernemingen. Vier jaar geleden waren dat er slechts vijftien 
(KVK). Ook hier is er behoefte aan bundeling.

Talpa heeft het afgelopen jaar gebouwd aan groot advertentie 
netwerk voor podcasts in Nederland. We hebben inmiddels een 
maandelijks bereik van meer dan 5,5 miljoen beluisteringen.
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Best beluisterde podcasts. 
PRE- POSTROLL MOGELIJKHEDEN

F1 aan Tafel 
(Grand Prix Radio)

Hart van Nederland Vandaag Inside 
podcast

Weer.nl Race Gemist
(Grand Prix Radio)

Bro code de Podcast Somertijd Podcast             Koffietijd 
podcast

Somertijd Moppen Ajax Podcast

Voorraad per maand  2,1 mio
impressies

Voorraad per maand  542K 
impressies

Voorraad per maand  417K 
impressies

Voorraad per maand  77K
impressies

Voorraad per maand  49K 
impressies

Voorraad per maand  41K 
impressies

Voorraad per maand  36K 
impressies

Voorraad per maand  22K 
impressies

Voorraad per maand  13K 
impressies

Voorraad per maand  1,7K 
impressies
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Interesse?

CLIENTLEAD DIGITAL

thom.egberts@talpanetwork.com

Thom Egberts.

+31 6 83 18 66 96
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Billboarding.

Publicatie: dinsdag 24 mei 2022

Aanvraag binnen bij Talpa Network donderdag 2 juni 2022

Versturen schema’s digitaal   vrijdag 17 juni 2022

34

TV indices.
GECOMBINEERDE INDEX MAANDINDEX MARKTINDEX 

110 115 127

95 105
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Bedankt 
voor de 

aandacht!


