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Inclusive Transcripts
Leesbaar voor mens en zoekmachines

👽
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Even Voorstellen

• Front-end Developer  

• Speaker/Expert by Experience @ Inclusive Design/Diversity  

• Keeper of The Hague Food Guide 

• Street Photographer
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Nederlandse Podcasts

• Geen tot weinig transcript beschikbaar, enige volledig getranscribeerd 
podcast zijn ‘Ziek’, ‘De plantage van onze voorouders’ en alle podcasts 
van Vasilis van Gemert - www.vasilis.nl/podcasts/ 

• Beschikbare transcript vaak een PDF bestand  

• Niet altijd makkelijk vindbaar 

• Moeilijk leesbaar opmaak



Als een groep vrienden die in 
een cirkel staan, allemaal 

met hun rug naar mij toe
- Darice



• Toegankelijkheid moet net zo vanzelfsprekend zijn als goede  
 geluidskwaliteit. Maak het een standaard onderdeel van het budget. 

• Sponsors 

• Vrijwilligers 

• Donaties 

• Laat mensen die een beperking hebben nooit extra betalen 
 voor toegankelijkheid.

No Money, No Time

Darice de Cuba • Podcast Festival • 24 September 2021                                                                   @Darice • https://darice.org



https://www.getiktworden.nl/ ⭐⭐⭐⭐⭐



https://www.uitgetypt.nl/



https://www.happyscribe.com/nl



Toegankelijkheid Sponsor of Partner
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Voordelen Transcripts
• Search Engine Optimalization (SEO) 

• Meer bezoekers  

• Hogere ranking in zoekresultaten 

• Makkelijk doorzoekbaar voor referentie en citeren 

• Vertalen naar andere talen
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Transcripts 101
• Als webpagina (HTML) en niet als PDF  

• Zorg voor structuur: titel, content 

• Naam sprekers vetgedrukt of andere aparte leesbaar opmaak. Geen 
lichtgrijs tekst op wit achtergrond of rood tekst op blauwe achtergrond. 

• Geef aan schuingedrukt of in mono lettertype welke muziek, toon, emotie 
van spreker 

• Witregel tussen sprekers 

• Volledige podcast en niet alleen de highlights of samenvattingen 
(Gatekeeping) 

• Makkelijk vindbaar op de site  



De plantage van onze voorouders


https://www.vpro.nl/programmas/de-plantage-van-onze-voorouders.html



Smashing Podcast


https://www.smashingmagazine.com/2021/05/smashing-podcast-episode-36/



Web Materials


https://webmaterials.design



The Sarah Silverman Podcast


YouTube
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Transcripts Beschikbaar? Show It

• Maak een categorie “Transcripties” op je website 

• Geef elke aflevering zijn eigen transcriptie pagina met notes en andere details 
over de aflevering 

• Voeg een link in de website navigatie naar het archief van transcripties 

• Zet een duidelijk link naar de transcriptie per aflevering, net zo duidelijk als 
links naar Spotify, iTunes en dergelijke 

• Laat weten via social media kanalen dat er ook transcripties beschikbaar zijn



Vragen?

      Darice de Cuba 
📧  darice@darice.org 
🐦  @Darice 
🔗  https://darice.org


