
 

ONTDEK
RADIO
509

Radio509 is een toegankelijk 
radiostation met de perfecte 
muziekmix, nieuws, reportages 
en interviews: 24 uur per dag, 
7 dagen per week.

Bekende gasten bij Radio509:
Lucille Werner, Bert van Leeuwen 
en Ferry Maat

Bereik de doelgroep
Huur zendtijd bij Radio509 en bereik in één keer duizenden mensen 
die écht luisteren. Binnen de doelgroep (mensen met een visuele 
beperking) is er geen medium met een beter bereik dan Radio509.  
U kunt adverteren of een (wekelijks) programma maken. De zendtijd 
vult u inhoudelijk naar eigen inzicht met informatie over uw organi
satie of product, wij zorgen dat uw programma door de populaire 
Radio509 muziekmix goed wordt beluisterd.

Opleidingen
Radio509 verzorgt geheel op maat opleidingen en trainingen op het 
gebied van media en radio. Dat kan op elke locatie met onze mobiele 
radiostudio. Van een radioworkshop van één middag, tot een langer 
lopend traject van meerdere weken. 

Locatie-uitzendingen
Radio509 komt naar u toe! Een evenement wordt een stuk levendiger 
door de aanwezigheid van onze verslaggevers en onze mobiele 
Radio509 studio. Op locatie maken we spraakmakende interviews en 
reportages, natuurlijk omlijst door de muziek van Radio509. Na afloop 
kunt u nog nagenieten van uw evenement door (delen van) de dag 
als podcast te beluisteren. En mooier verslag bestaat er niet.

WAT KAN RADIO509 
VOOR U 
BETEKENEN?

INFORMATIE OVER RADIO509

Radio509  |  Postbus 1993  | 1200 BZ Hilversum 
T 035  68 56 037  

www.radio509.nl

Wilt u meer informatie over het bereik en de mogelijk 
heden voor uitzendingen, opleidingen of trainingen? 

Of wilt u graag dat wij aanwezig zijn op uw congres, 
beurs of evenement? 

Neem dan contact op met Radio509.

De smartphone is de nieuwe radio, 
luisteren naar Radio509 kan met de 
gratis app



Het station is te beluisteren via mobiele app’s,  
inter net, de Orion Webbox en lokaal op FM. Alle 
pro gram ma’s zijn ondemand te beluisteren via 
de website.

WEKELIJKS BEREIKT RADIO509 
RUIM 25.000 LUISTERAARS.

In Nederland zijn dat er ruim 350.000. Maar ook buiten de doelgroep wordt 
geluisterd. Radio509 geniet grote bekendheid (94%) binnen de doelgroep 
en is met een marktaandeel van 12% nummer 3 in de rij van best beluis
terde radiostations.

RADIO509 IS VOOR EN DOOR MENSEN 
MET EEN VISUELE BEPERKING.

BURGEMEESTER PIETER BROERTJES: 
“MEDIASTAD HILVERSUM IS 
TROTS OP RADIO509 !”

RADIO 509 
VIERT ELKE DAG DE 
VOORDELEN VAN BETER 
KUNNEN HOREN!

RADIO509 
ACADEMY
Radio509 heeft zijn eigen Academy. Aankomend radiomakers leren 
hier alles over media en het maken van programma’s. Maar ook 
andere vaardigheden worden getraind, zoals zelfstandig werken en 
assertief zijn, oplossingsgericht denken en samenwerken. Er wordt 
gewerkt met de nieuwste audio en computertechnieken. Visueel 
beperkten kunnen met aangepaste apparatuur ook vanuit huis 
trainingen volgen en programma’s maken.

De programmamakers van Radio509 hebben een 
zeer goed getraind gehoor omdat ze niet (goed) zien.  
Radio509 maakt van hun beperking een talent. Dat 
is merkbaar bij iedereen die bij het radiostation is  
betrokken.  Het enthousiasme klinkt uit de radio.

‘Een medewerker van Radio 509 is 
niet gehandicapt, maar is DJ, presentator, 
verslaggever of interviewer’

‘De Radio509 
Academy traint 
vaardigheden die 
overal van 
pas komen’

Radio509 met liveuitzendingen 
en reportages bij in en outdoor 
evenementen

Op locatie uitzenden kan met de mobiele Radio509 studio. Van  
Groningen tot Maastricht, zelfs vanuit het buitenland worden 
uitzendingen verzorgd. Vaak op evenementen of beurzen, of andere 
gelegenheden waar veel mensen komen (al dan niet met visuele 
beperking).

RADIO509 
RADIOXPERIENCE

	Een echte toevoeging voor ieder evenement 
	Voor de luisteraar informatief én sfeervol
 

Uitreiking van de Ridderorde 
aan Peter Kroon, initiatiefnemer 
van Radio509

Marktaandeel Radio509 (bron luisteronderzoek NetBase 2014)

Bijzondere programma’s 
zijn gemaakt in Addis 
Abeba (Ethiopië): visueel 
beperkte jongeren uit 
Nederland en Ethiopië 
wisselden ervaringen uit 
en gingen op zoek naar 
zinvolle samenwerkings
projecten
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