
Transcript Contentprikkels met Ferry Molenaar: zorgen dat podcasts 

voor iedereen te volgen zijn 

 

Marrit: Deze keer in Contentprikkels: 

Ferry: Toen ik podcasts ging maken besefte ik me heel erg dat ik niet 

dezelfde persoon wou zijn als bijna alle videomakers en vloggers op 

YouTube die elke dag video’s online zetten en zich daarbij niet beseffen dat 

het maken van een video een hele grote groep mensen uitsluit. 

Marrit: Mijn naam is Marrit en in deze podcast leg ik uit hoe jij als 

ondernemer en contentmaker toegankelijke content simpel kunt inzetten, 

zodat iedereen begrijpt wat jij de wereld wil vertellen. Dit is Contentprikkels. 

Intromuziek eindigt 

Marrit: Hé Ferry, leuk dat jij te gast wil zijn in mijn podcast. Zou je eerst 

eens kort iets over jezelf willen vertellen, wie ben je en wat doe je? 

Ferry: Dat wil ik zeker. Dank je wel dat ik te gast mag zijn. Mijn naam is 

Ferry Molenaar. Ik ben 32 jaar en ik ben nu sinds april 2021 freelance 

podcastmaker, daarvoor heel lang in loondienst gewerkt als podcastmaker 

en radiomaker. En daarnaast ben ik voice-over en houd ik me bezig met 

digitale toegankelijkheid. 

Marrit: Leuk wat je allemaal doet. En ik ken je natuurlijk al wat langer, maar 

we werken sinds jij ondernemer bent wat je net zei, april 2021, ook samen 

en ook vooral voor het podcast maken. Want jij wil podcasts ook graag 

toegankelijk maken voor iedereen, hoe doe jij dat? 

Ferry: Ik doe dat op 2 manieren. Allereerst zorg ik ervoor dat een podcast 

goed te beluisteren is, dus dat als jij met andere dingen bezig bent, dus stel 

je voor je hebt zelf veel lawaai op de achtergrond dat je nog steeds goed 

verstaat wat er gezegd wordt en de tweede, die vind ik veel belangrijker, is 

dat als je doof of slechthorend bent of op wat voor manier dan ook niet in 

staat bent om te luisteren, dat een podcast nog steeds voor je te volgen is, 

dat doe ik door middel van een transcript en daar staat in omschreven wie 

wat gezegd heeft, wat er te horen is zodat het voor iedereen te volgen is. 

Marrit: En als jij begint met het maken van een podcast en ook het 

aanbieden van een transcript. Hoe ga je dan te werk? 



Ferry: Nou kijk podcast is, geluid komt bij  mij altijd op de eerste plaats. 

Dus ik vind altijd als eerst dat het oor bevredigd moet worden. Dus ik ga 

altijd uit van het beste resultaat. Dus ik zorg ervoor dat een podcast, ik doe 

zeg maar geen concessies aan het transcript bij de productie van een 

podcast. Dus ik maak hem gewoon zoals ik hem mooi vind. En zoals ik hem 

prettig vind om naar te luisteren en op het moment dat ik bijna klaar ben 

met de montage. Dan pas ga ik nadenken over het transcript. Dan zorg ik 

er bijvoorbeeld voor dat er 2 versies van een podcast zijn. Eentje waar de 

muziek in zit en waar alle achtergrondgeluiden in zitten, die bij wijze van 

spreken meteen online kan, maar daarnaast zorg ik er ook voor dat er een 

versie is waar dat er allemaal niet in zit, zodat de software die ik gebruik om 

het om te zetten naar tekst er veel beter mee uit de voeten kan, dus op die 

manier verkort ik de productietijd van het transcript hopelijk, maar daar kun 

je meer over zeggen. Maar op die manier begrijpt de software beter wat er 

gezegd wordt. Dus dat is eigenlijk het enige moment dat ik in de productie 

van een podcast echt serieus rekening houd met het maken van het 

transcript. En dan ga jij ermee aan de slag, dan maak jij het transcript mooi. 

Want wat er uit de computer komt, kunnen we een heel blik aan 

voorbeelden over opentrekken. Dat is niet altijd even mooi. En ja, dat kan 

niet altijd direct online. Dus dat moet mooi gemaakt worden. Er moeten 

soms wat dingen aan toegevoegd worden. Maar dat, ja hoort niet meer bij 

de audioproductie. Dat is extra. 

Marrit: Nee, dan krijg ik het transcript inderdaad en ik zorg dat alle teksten 

weer leesbaar zijn, want niet alle woorden worden goed herkend door het 

programma. Zo heb je heel vaak dat het woord podcast genoemd wordt in 

een podcast en dan wordt er poppenkast van gemaakt. 

Marrit en Ferry lachen 

Ferry: En dat is nog één van de minst  

Marrit: erge 

Ferry: Schunnige voorbeelden die we kunnen bedenken ja. 

Marrit: Ja. En wat we ook doen bij een podcasttranscript is de audio, wat je 

net zei, je hebt eentje met alle muziekjes, achtergrondgeluiden en 

dergelijke. En je hebt er eentje zonder voor het programma en ik krijg 

natuurlijk wel de versie met, die af is voor online. Daar haal ik ook de 



geluiden uit, die beschrijf ik in het transcript zodat iemand die het leest ook 

weet welke geluiden er zijn of dat sprekers lachen bijvoorbeeld. 

Ferry: Dat inderdaad. Het is wel fijn inderdaad als jij corrigeert dat je weet 

wat er gebeurd is. De enige reden dat ik inderdaad de kale versie maak is 

om het voor de software makkelijker te maken en je kan je voorstellen als 

zo’n programma luistert naar wat er gezegd wordt terwijl er allemaal muziek 

op de achtergrond zit dat, het is al vet dat er zulke software bestaat, maar 

het is gewoon nog niet perfect. Dus die gaat fouten maken en ik denk van 

als ik dat kan voorkomen door op het laatst even alle muziekjes en alle 

achtergrondgeluiden op stil te zetten in de montage en dan daar een aparte 

export van te maken dan helpt dat de productie van het transcript 

waanzinnig. 

Marrit: Wat ik ook wel merk is dat niet iedereen altijd even duidelijk praat 

en dat het programma als iemand wat onduidelijker praat het ook lastiger 

heeft. 

Ferry: Ja dat klopt. Ik denk dat dat een eeuwige uitdaging blijft want wij zijn 

nu nou bijna een jaar bezig serieus samen te werken met die transcripten. 

En we worstelen regelmatig met de prijs-kwaliteit, want de ene audio is 

gewoon beter dan de andere. Als ik een podcast omzet waarvan de 

kwaliteit van voor tot achter 150 procent is en niemand door elkaar heen 

praat dan kunnen we daar gewoon niet de hoofdprijs voor vragen omdat het 

supersimpel is, terwijl iemand die nou bijvoorbeeld wat meer binnensmonds 

praat en ja daardoor lastiger te transcriberen is, eigenlijk is het niet eerlijk, 

tenminste zo voelt het voor mij, om daar meer geld voor te vragen omdat je 

inclusief probeert te zijn. Maar aan de andere kant kost het wel veel meer 

werk. Dus het is een streven om alle podcasts toegankelijk te maken. Maar 

het wiel is niet altijd rond om het maar even zo te zeggen. 

Marrit: En hoe ben jij eigenlijk begonnen met digitale toegankelijkheid? 

Wanneer ben je er echt mee bezig gegaan of over na gaan denken? 

Ferry: Nou eigenlijk al best lang. Is een goeie vraag overigens. Kijk 

natuurlijk al mijn hele leven. Ik ben slechtziend geboren en ik ben bijna 10 

jaar geleden volledig blind geworden, dus digitale toegankelijkheid heeft 

altijd al een grote rol in mijn leven gespeeld. Alleen toen ik podcasts ging 

maken, toen besefte ik me heel erg dat ik niet dezelfde persoon wou zijn als 

bijna alle videomakers en vloggers op YouTube die elke dag video’s online 

zetten en massaal content aan het produceren zijn en zich daarbij niet 



beseffen dat het maken van een video een hele grote groep mensen uitsluit 

waar ik onder val en dat het af en toe best behoorlijk frustrerend kan zijn. 

Dus toen ik begon met podcasts maken toen had ik zoiets van oké, maar 

wie sluit ik uit en kan ik daar iets aan doen. En die vragen kon ik eigenlijk 

vrij goed beantwoorden, want ja, wie sluit je uit? Mensen die niet kunnen 

luisteren om wat voor reden dan ook. En hoe los je dat op. Nou daar ga je 

over nadenken. En nu zijn we dan bij de transcripten uitgekomen, maar er 

zijn andere oplossingen zoals video opnemen bij je podcast met 

ondertiteling of er een samenvatting over schrijven als je het geld niet hebt 

voor het maken van een transcript. Want hoe gedetailleerder, hoe meer het 

in de kosten loopt natuurlijk. Terwijl voor sommige mensen is het maken 

van een podcast ook maar gewoon een hobby. En zo ben ik eigenlijk wel 

steeds verder het digitale toegankelijkheidswereldje ingerold met ja maar 

als je het transcript hebt dan moet je website toegankelijk zijn en daar moet 

ook je player waarin je de podcast luistert moet toegankelijk zijn. En ja het 

is een beetje een obsessie geworden. Maar ja, dat is wel waar het vandaan 

komt. 

Marrit: En daarnaast ben jij dit jaar volgens mij ook met een tweede dienst 

begonnen. 

Ferry: Ja dat klopt. Ik ben begonnen met een dienst waarbij ik vanuit het 

perspectief van iemand die zelf blind is websites en digitale documenten 

controleert voor mensen die dat willen of bedrijven die dat willen. En dat is 

eigenlijk ontstaan vanuit een frustratie omdat ik best wel klaar ben met 

mensen die digitale toegankelijkheid zien als een extraatje, van nou ja, 

eigenlijk bereiken we de markt al, maar ja die paar blinde en slechtziende 

mensen, ja daar hoeven we het niet per sé voor te doen. Terwijl je spreekt 

over honderd duizenden  mensen in Nederland die op wat voor manier dan 

ook minder of helemaal niks zien. Dus die bedrijven hebben bij mij een 

beetje het beeld van kop in het zand gekregen. En af en toe stuurde ik daar 

eens een mailtje over van ‘he, besef je wel dat zus en zo? En dat je website 

niet toegankelijk is en dat ik er geen gebruik van kan gaan maken.’ De ene 

keer leverde dat een goed gesprek met fantastische resultaten en een 

andere keer dan ja gebeurt er niks en dan was ik er klaar mee en ik had 

zoiets van ja, ik steek er ook tijd in. Ik help een bedrijf om beter te worden 

en het bedrijf dat gaat daar vervolgens geld aan verdienen. Dus ik vond het 

niet meer dan eerlijk en terecht dat ik daar ook mijn gram in kreeg. En dan 

hoef ik er echt niet de hoofdprijs voor te hebben, maar wel een vergoeding 



voor de tijd die je erin steek. En daar ontstond eigenlijk een idee uit van dan 

ga ik dat aanbieden. Dan ga ik een website bouwen en dan ga ik laten zien 

‘kijk ik kan websites bouwen en ik heb er verstand van en wil je dat ik mijn 

ervaring met jou deel, prima, dit is mijn prijs.’ Maar het was meer een 

statement dan echt bedrijfsidee. Maar inmiddels heb ik wel klanten, dus 

blijkbaar is er behoefte aan. 

Marrit: En ik denk ook dat het juist mooi is dat jij het vanuit je eigen 

ervaring doet. Want er zijn ook heel veel websitebouwers die zich dan 

hebben verdiept in WCAG en al die regeltjes terwijl hoe ik het zelf altijd zie 

is dat je juist vanuit ervaring kan kijken ‘hé, dit werkt niet, maar het kan ook 

op deze manier en dan werkt het wel voor mij. En dat voel ik bij jou ook veel 

meer dan dat stukje ‘O, we voldoen aan alle regeltjes’. 

Ferry: Er zijn natuurlijk 2 groepen. Je hebt de overheid en de semi-

overheid die moeten volgens de wet aan al die regeltjes voldoen. Die zou ik 

ook nooit als klant aannemen, want op het moment dat ik zeg het is goed, 

terwijl het voor de WCAG-richtlijnen niet goed is, dan ontstaat er een 

conflictsituatie. Dus de controle van zo’n website verloopt anders alleen er 

zijn een heleboel ondernemers die zo’n controle, je spreekt over al gauw 5 

tot 10 duizend euro voor een website om alleen al in initieel te laten 

controleren. En dan heb je nog niet eens aangepast. En dan heb je het 

WCAG-keurmerk nog niet eens. Dus je bent praktisch failliet als 

ondernemer, als startende ondernemer, voordat je dit voor elkaar hebt en in 

die markt wou ik gaan zitten, want ik vind dat iedereen de mogelijkheid 

moet hebben om hun website toegankelijk te maken zonder daarbij gelijk 

helemaal bankroet te gaan. Dus in dat segment wil ik aan de slag gaan. 

Marrit: Hoe verkoop jij je eigen diensten, ook het podcasttranscript, maar 

ook dit, hoe zeg je dan tegen de klant van ‘He, je moet denken aan 

toegankelijkheid’ om het maar zo te zeggen. 

Ferry: Bij podcasts is dat vrij simpel en dat heeft te maken met de andere 

reden waarom het goed is om je podcast te transcriberen: zoekmachines 

die begrijpen heel vaak niet wat er gezegd wordt, laat staan dat ze audio 

kunnen lezen, dat kan gewoon nog niet, zo ver zijn we niet. Als je een 

videoresultaat krijgt in Google dan is dat heel vaak vanwege de 

ondertiteling en niet omdat Google snapt wat er in de video gezegd wordt. 

Een transcript die lost dat op. Dus als jij een hele grote klant interviewt in 

jouw podcast en jij plaatst die podcast online en je wil dat die gevonden 



wordt door Google, dan is een transcript de oplossing om dat voor elkaar te 

krijgen. Dus heel vaak is dat mijn insteek ook van ‘Ja, dat transcript, dat 

moet je wel doen, want dan word je beter gevonden en het is ook nog eens 

fijn voor de toegankelijkheid. Dus die komt heel vaak op de tweede plek 

omdat mensen, dat hangt een beetje af van het bedrijf natuurlijk, maar heel 

vaak staan mensen daar niet voor open. Die hebben iets van 

toegankelijkheid, dan lezen ze maar iets anders, en dan denk ik: Ja, maar 

wat lezen ze dan? Dus ik ga wel het gesprek aan als de discussie 

overkomt. Maar ik fiets hem er heel vaak als fijne bijkomstigheid in terwijl 

het in mijn hoofd precies andersom is. Dus dat is wel grappig. En ja. wat 

mijn diensten voor digitale toegankelijkheid betreft. Ik heb mijn frustraties 

omgezet in acquisitie. Dus als ik nu een website tegenkom waarvan ik denk 

‘Blegh, dit werkt niet voor mij’ dan stuur ik mail, dezelfde mail die ik altijd al 

stuurde ‘He, wist je dat dit niet werkt’. Met dit verschil dat er dan onderin 

staat van ‘Hé, ik verhuur mezelf als ervaringsdeskundige. Ik wil graag van 

jouw diensten gebruikmaken, dus hier is eenkortingscode. Ik zie je wel 

verschijnen. Dus ik probeer die negatieve frustraties om te zetten in iets 

positiefs voor mij en degene die ik benader. 

Marrit: Ik vind het ook wel mooi dat jij je negatieve ervaring en frustraties 

zo kan omzetten, want er zijn waarschijnlijk ook heel veel mensen die 

denken van ‘oh, die site kan ik niet mee werken, dus ik ga wel naar de 

concurrent eigenlijk’. 

Ferry: Wat ook echt volledig terecht is he, ik bedoel als een bedrijf niet 

zorgt dat ze om maar even heel hard en vervelend te zeggen dat zijn shit 

niet op orde is, dan verlies je klanten dus een hele goede reden om het wel 

te regelen. En ja als er mensen zijn die daardoor zeggen ik ga naar de 

concurrent en daar zijn ze blij. Ze zijn daar tevreden mee. Dan is dat een 

prima manier om te doen. Maar er is ook nog een groep mensen die blijven 

eindeloos mailen en er energie in steken en ik waardeer die mensen 

enorm, alleen ik vind wel dat ze betaald moeten worden of in elk geval een 

vergoeding zouden moeten krijgen voor de moeite die ze doen. End at 

gebeurt te weinig. 

Marrit: En die krijg jij nu. 

Ferry: Ja, die krijg ik nu, maar omdat ik er zelf om gevraagd heb en het zou 

precies andersom moeten zijn. Het zou zo moeten zijn dat als je als bedrijf 

iemand in jouw omgeving hebt die toevallig blind of slechtziend is of doof of 



slechthorend is die je een podcasttranscript wil laten proeflezen dat jij 

degene zou moeten zijn die zegt ‘Hey, wil je dit voor me doen, ik betaal 

uiteraard je tijd. 

Marrit: Wat je het zelf ook al zei: mensen zien het heel vaak als een 

extraatje, toegankelijkheid en mensen denken bij toegankelijkheid ook heel 

vaak aan de mensen met een beperking dan zeg maar, ja, doe je zelf ook 

al door het om te draaien naar de SEO van de transcripten. Hoe zie jij het 

nog meer ook zonder de mensen met een beperking zeg maar? 

Ferry: Ja. Ik kijk als je kijkt naar die podcasttranscripten dan, ik heb ze zelf 

inmiddels ook gelezen en ik moet zeggen ik word er heel erg blij van. Stel je 

voor je zit een keer in de trein, je bent op weg naar je werk en je bent bezig 

met een project en je ontdekt een podcast die aansluit bij dat project en je 

wil even senl een afleveringetje luisteren. Maar vervelend, je oortjes liggen 

thuis. Dan is zo’n transcript natuurlijk ideaal om die podcast alsnog in mum 

van tijd te consumeren. Het is, en daarom zeg ik ook altijd doof, 

slechthorend of mensen die om wat voor reden dan oo, dat kan zijn dat je 

een concentratie-uitdaging hebt. Maar het kan ook zijn dat je in een situatie 

zit waarin je even niet kunt luisteren omdat je je oortjes vergeten bent en 

toch wil weten wat er in die podcast staat. Het is is zoveel situaties los van 

mensen met een beperking handig om een transcript aan te bieden bij 

podcast. 

Marrit: En waar kunnen de mensen jou vinden als ze jou nog willen zoeken 

of vragen hebben voor jou? 

Ferry: Dan kunnen ze me vinden op podcastcreator.nl of als je 

geinteresseerd bent in mijn diensten als ervaringsdeskundige op het gebied 

van online digitale toegankelijkheid voor websites en digitale documenten 

dan kan je me vinden op ferryfaai.nl, en Ferryfaai is dan Ferry als mijn 

naam en faai als f- dubbel a, i. 

Marrit: Dankjewel dat je te gast was in mijn aflevering. 

Ferry: Ja, graag gedaan. 

Marrit: En dan nu naar de taaltip. Want wat is juist; zich beseffen of 

beseffen? En hij beseft zich of hij beseft? Of ik besef me of ik besef? De 

versie zonder zich of me is juist. Dus het is: beseffen, hij beseft, ik besef en 

zo verder.  

http://www.podcastcreator.nl/
http://www.ferryfaai.nl/


De verwarring ontstaat waarschijnlijk vooral doordat het wel zich realiseren 

is. Dus hij realiseert zich dat en ik realiseerde me dat. Dus het is zich 

realiseren, maar wel beseffen. 

Marrit (op outromuziek): Bedankt voor het luisteren naar Contentprikkels. 

Wil je meer weten over aansprekende teksten, digitale toegankelijkheid en 

taaltips kijk dan op woordprikkels.nl en schrijf je in voor de tekst- en taaltips. 

 

http://www.woordprikkels.nl/

