PODCAST
STAPPENPLAN
Stap voor stap het complete
fundament van jouw eigen podcast
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PODCAST STAPPENPLAN
UITLEG
ONDERWERP: Omschrijf in 1 zin

LANCEERDATUM: Bepaal wanneer

waar jouw podcast over gaat.

jij je eerste aflevering publiceert en
houd je aan deze afspraak.

RODE DRAAD: Omschrijf de
centrale vraag die je beantwoord wil

INTRO TEKST: Een goede intro

hebben in je podcast.

beantwoord de volgende vragen:
• Voor wie is deze podcast?

DOELGROEP: Omschrijf jouw

• Wat kan ik in deze podcast

favoriete luisteraar. Wie wil je dat

verwachten?

jouw podcast luistert?

• Wie is de podcast host?

TITEL: Kies een passende titel,

OUTRO TEKST: Een goede outro

bijvoorbeeld je eigen naam of de

bevat de volgende elementen:

naam van je bedrijf of product. Of

• Bedankt voor het luisteren

meer catchy.

• Verwijzing naar contactgegevens
(website, mail, social media)

VORM: Omschrijf de vorm van jouw
podcast, zoals solo afleveringen,

• Vraag om abonneren en het
geven van een review

interviews of terugkerende

• Verwijzing naar gratis product,

rubrieken.

bijvoorbeeld e-book

FREQUENTIE: Bepaal hoevaak jij
gaat podcasten. Bijvoorbeeld eens
per maand, week of dag.

LENGTE EPISODES: Bepaal de
gemiddelde lengte van je aflevering.
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PODCAST STAPPENPLAN
VOORBEELD HOOKED
ON BUSINESS
ONDERWERP: Het gezond

INTRO TEKST: Welkom en leuk dat

opbouwen van je bedrijf.

je luistert naar deze podcast waarin
je wekelijks inspiratie krijgt over het

RODE DRAAD: Hoe houd je je

op- of uitbouwen van een gezoend

‘verslaving’ (Hooked) aan het

bedrijf. Dit is jouw podcast shot

ondernemerschap gezond? Wat doe

vol ondernemersdopamine. Dit is

je wel/niet?

Hooked on Business.

DOELGROEP: Bewuste,

OUTRO TEKST: Alle ingrediёnten

dienstverlenende, ambitieuze

zoals in uitleg zijn verwerkt in de

ondernemers die meer uit hun

outro van de Hooked on Business

bedrijf en zichzelf willen halen.

podcast. Beluister de gehele outro
in een podcast aflevering. Ga naar je

TITEL: Hooked on Business Podcast.

podcast app en zoek op Hooked on
Business.

VORM: Afwisselend om de week
interview en solo aflevering.

FREQUENTIE: Eens per week.

LENGTE EPISODES:
Solo aflevering: 30 minuten.
Interview: 45 - 60 minuten.

LANCEERDATUM: September 2018.
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PODCAST STAPPENPLAN
ZELF INVULLEN
ONDERWERP:

RODE DRAAD:

DOELGROEP:

TITEL:

VORM:

FREQUENTIE:

LENGTE EPISODES:
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PODCAST STAPPENPLAN
ZELF INVULLEN
LANCEERDATUM:

INTRO TEKST:

OUTRO TEKST:

PODCASTING IS
HOT EN HAPPENING.
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AUTEUR
MIRJAM HEGGER
Dit Podcast Plan werd ontwikkeld voor
Mirjam Hegger, podcast expert én
liefhebber van het eerste uur. Met haar
eigen podcast Hooked on Business
inspireert zij wekelijks ondernemers en
bedrijven over het ondernemerschap.
Inmiddels maakte Mirjam met meer
dan 50 ondernemers meer dan 100
afleveringen en stond haar podcast
METEEN OP NUMMER 1 in de categorie
business. Inmiddels werd haar podcast meer dan 50.000 keer gedownload.
Mirjam adviseert ondernemers en bedrijven over podcasting voor hun bedrijf.

KLANTEN
OVER MIRJAM.

“

Vorig jaar heb ik een poging gedaan om met podcasten te beginnen.
Maar het bleef bij een poging. Gelukkig kwam Mirjam op mijn pad.
MIJN EERSTE PODCAST STAAT ONLINE en de volgende staat al
klaar. Dankzij Mirjams duidelijke en waardevolle feedback weer ik
nu hoe ik het moet doen en waar ik op moet letten.

ELMA MAASKANT
Eigenaar Cosmeticabedrijf Creative Cosmetics.
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KLANTEN
OVER MIRJAM.

“

Mirjam heeft mij enorm geholpen met het verder
ontwikkelen van mijn podcast. Haar unieke visie heeft
mijn concept op zowel creatief als zakelijk vlak naar een
hoger niveau getild.

Mirjam heeft een scherp oog voor detail en weet exact wat
er nodig is om EEN PODCAST TE VERTALEN NAAR EEN
SUCCESVOL BUSINESSMODEL.

DEAMS
HipHop Artiest

“

Wat Mirjam echt onderscheidt van anderen: ze is zonder pretenties. Ze wil
écht dat jij goed uit de verf komt en stelt haar talenten ten dienste aan jouw
missie en aan jouw verhaal. Heel bijzonder.

IK KEN NIEMAND DIE ZÓ PODCAST-GEK IS ALS MIRJAM EN DAT
ENTHOUSIASTME IS ABSOLUUT AANSTEKELIJK.

ANNEKE VERBRUGGEN
Eigenaar Mama Mojo
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KLANTEN
OVER MIRJAM.

“

Mirjam is op en top podcast expert.

ZIJ BRENGT HAAR KENNIS OVERZICHTELIJK,
INSPIREREND EN COMPLEET OVER.

Haar training geeft zelfvertrouwen om mijn eigen podcast te starten nu ik
weet hoe ik dit inhoudelijk en technisch moet aanpakken. Een aanrader voor
elke ondernemer die een podcast wil starten.

MONIQUE HELFRICH
Stemtrainer

“

De interviews die Mirjam voor Winst.nl verzorgt, vind ik altijd
boeiend. Mirjam weet de juiste dingen te vragen en weet het
beste uit de mensen te halen zonder daarbij irritant te worden.
De interviews van Mirjam zijn niet vluchtig en oppervlakkig,
maar gaan echt de diepte in.

MIRJAM IS ONBEVOOROORDEELD EN PROFESSIONEEL EN
EEN WARM MENS.

LAURA DE HAAN
Opdrachtgever Winst.nl
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WIL JIJ JE
EIGEN PODCAST
(HER)STARTEN?
PODCAST

BLOGS

Luister mijn nieuwe podcast: DE

Elke week schrijf ik een nieuw

PODCAST MASTERS PODCAST

blog over podcasting waarin

waarin je inspiratie krijgt over

je inspiratie maar ook super

succesvol podcasten voor jouw

concrete tips lees over podcasten

bedrijf. Ga naar je podcast app en

voor jouw bedrijf. Je vindt de

zoek op Podcast Masters.

blogs op mijn LinkedIn profiel.
Ga naar LinkedIn en zoek op mijn
naam: Mirjam Hegger.
LET’S CONNECT!

Naar LinkedIn profiel >
MASTERCLASS
Doe mee met mijn gratis online
PODCAST MASTERCLASS waarin

jouw eigen succesvolle podcast,

HEB JE VRAGEN
OF OPMERKINGEN?

van trouwe luisteraar naar fan en

Mail naar info@mirjamhegger.nl

je alle ingrediёnten krijgt voor

uiteindelijk naar vaste klant. Ook
als je opziet tegen de techniek

VOLG MIJ:

of nu nog niet weet wat je in je

 /mirjamheggerpodcastexpert

podcast gaat vertellen.

 /mirjamheggerpodcastexpert
 /mirjamhegger

Schrijf je nu gratis in via:

 /mirjamhegger

mirjamhegger.nl/masterclass
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