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Download dan nu mijn Podcast Stappenplan.
Waarmee je stap voor stap jouw eigen podcast neerzet, ook al: 

• Is je podcast idee nog vaag 

• Weet je niet precies wat je moet vertellen 

• Zie je op tegen de technische shizzle 

• Vraagt je je af wie er gaat luisteren 

Gratis downloaden via mirjamhegger.nl/stappenplan

WIL JIJ JE EIGEN PODCAST 
STARTEN, MAAR WEET JE 
NIET GOED WAAR JE MOET 
BEGINNEN?

NIEUW



Toen ik in 2016 mijn eerste 

podcast startte, waren er 

nog weinig interessante, 

leuke en spraakmakende 

Nederlandstalige podcasts. 

Ik luisterde in die tijd veel 

Amerikaanse business 

podcasts, bijvoorbeeld van 

Amy Porterfield, James 

Wedmore en Marie Forleo. 

Door het luisteren naar 

hun toffe interviews en 

inspirerende verhalen leerde 

ik al wandelend, sportend 

of kokend op een hele 

makkelijke en vooral leuke 

manier zoveel bij over het 

ondernemerschap, online 

marketing en natuurlijk... 

podcasten! 

Ik weet nog goed dat ik in 1 

van de afleveringen hoorde: 

“in de tijd dat je deze podcast 

luisterde, had je ook een eigen 

podcast kunnen maken.” Toen 

realiseerde ik me: ik moet een 

belangrijke switch maken als 

ik wil groeien met mijn bedrijf: 

Van  
consumeren 
naar  
creëren. 

Dus ik startte mijn eerste eigen 

podcast. Simpelweg door het 

spreken van anderen, daar 

een microfoon bij te zetten en 

deze interviews te publiceren 

als podcast. Easy does it! 

Steeds vaker sprak ik de 

meest toffe ondernemers en 

later ook podcast makers. Al 

snel kreeg ik de wens om die 

verhalen te verzamelen. Zo 

ontstond dit magazine waarin 

je interviews leest met podcast 

pioniers, maar ook een kijkje 

in de toekomst van audio. En 

vrouwelijke power podcast 

ladies die geld verdienen met 

hun eigen podcast. 

And I’m so proud! Met dit 

magazine wil ik je een 

inspirerende potpourri aan 

mooie verhalen bieden die 

gaan over durven voorlopen. 

Over creativiteit. Over vallen 

en weer opstaan. Over 

ondernemerschap.  

Dit Podcast Masters Magazine 

is mijn bijdrage aan de 

Podcast Revolutie die ik in 

gang wil zetten in Nederland 

en Vlaanderen. Omdat er nog 

veel meer mooie verhalen 

verteld mogen worden die 

nu nog verborgen zijn. En jij 

daarmee jouw unieke ‘gift’ 

aan de wereld kunt geven en 

nog veel meer mensen kunt 

bereiken waarvoor jij van 

grote betekenis kunt zijn.  ■

Laat je horen! 

Mirjam 

MIRJAM 
HEGGERRevolutie
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Dus ik volgde het licht en keek de zaal in. 

En wat ik op dat moment, op die simpele 

vierkante meter voelde, is precies het 

gevoel dat ik jou met dit magazine mee wil 

geven:

De enorme  
kracht van een 
eigen podcast.

De kracht van op het ene moment denken: 

yes, ik ga het doen! Naar dat moment op 4 

oktober 2019 in het theater, waar ik met het 

organiseren van een benefiet event voor 

het goede doel uiteindelijk ruim 17.000 

euro ophaalde voor Stichting Mommaluv. 

Met hulp van heel veel anderen, want 

alleen was het me nooit gelukt.

De aanleiding, het begin, de basis van die 

avond en dus voor het ophalen van al dat 

geld, is helemaal terug te leiden naar mijn 

eigen podcast.

Want toen ik daar op het podium stond 

en de zaal in keek, zag ik daar allemaal 

luisteraars van mijn podcast zitten en 

mensen die ik ooit voor mijn podcast had 

gesproken. Die mensen keken me nu 

vanuit de zaal aan, vol verwachting wat de 

avond zou brengen.

Dat gaf me het besef dat die zaal nooit, 

maar dan ook nooit, vol was geweest als 

ik destijds niet het besluit had genomen 

om mijn eigen podcast te starten, de knop 

had ingedrukt om te gaan opnemen en 

de podcast op alle kanalen had gezet, 

zodat anderen de afleveringen konden 

beluisteren.

LET’S 
SPREAD 
SOME Podcast Love!
Vanaf het podium kijk ik de zaal in. Het licht schijnt op het publiek. Honderd personen 

in totaal. Dicht tegen elkaar aan, want het waren kleine stoeltjes daar in dat oude 

theatertje in het hartje van Rotterdam. Voor een plek in de zaal hadden ze 100 euro 

betaald. Ik dacht: 100 stoelen. Keer 100 euro. Dat is 10.000 euro voor het goede doel!

EDITORIAL MIRJAM HEGGER
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Nee, dat was er dan allemaal niet geweest.

Dus ja, lieve lezer, dit is wat ik jou heel 

graag wil meegeven;

Ook als je nog niet echt een goed idee hebt 

waar jouw podcast over zou moeten gaan, 

als je opziet tegen de technische shizzle en 

je je afvraagt wie er nu eigenlijk op jouw 

podcast zit te wachten en of er wel iemand 

zal gaan luisteren, of als je je eigen podcast 

al hebt, maar nog geen luisteraars:

Ik weet zeker dat dit je na het lezen van dit 

magazine gaat lukken, want er staat zoveel 

informatie en inspiratie in over het (her) 

starten van je eigen podcast dat er maar 1 

ding opzit: opnemen maar! 

Laat je niet langer tegenhouden door valse 

bescheidenheid, slechte excuses of allerlei 

praktische bezwaren. ■

Let’s go!

Mirjam
Dit is jouw moment om nu ECHT 
jouw eigen vet succesvolle podcast 
te (her) starten!
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Damen Drukkers

Aan dit magazine werkten verder mee 

Angelique Houtveen, Frank Ranzijn, 

Marleen Dijkhoff en Cielke Sijben, Loes 

Heijmans, Marjon de Vroomen, Maartje 

Blijleven, Robin Seetz, Monique Bladder, 
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Boer, Giel Beelen, Dolly Heuveling van 
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@mirjamheggerpodcastexpert 
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na het lezen van dit Podcast Masters 

Magazine? Super leuk als je ons even 

mailt: support@mirjamhegger.nl 

Complimentjes houden we ook van 😊

Copyright

Niets uit deze uitgave mag op 

geen enkele wijze geheel of 

gedeeltelijk worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar 

worden gemaakt zonder schriftelijke 

toestemming van Mirjam Hegger. 

Het is niet toegestaan om dit 

Podcast Masters Magazine zonder 

toestemming op te nemen in een 

leesportefeuille of bibliotheek. 

Podcast Masters Magazine noch 

Mirjam Hegger is niet aansprakelijk 

voor eventuele onjuistheden in deze 

uitgave. ■
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Laat je horen!
DOE HET NU.
JIJ DOET ERTOE.
JIJ MAG ER ZIJN.

Mirjam



START JE EIGEN PODCAST

BEDENK
Stap 1

Maak een plan voordat je je 
podcast start. Het plan is de basis 
voor alles wat je daarna doet en 
maakt het een stuk makkelijker. 
Denk allereerst na over het doel 
van je podcast. Wil je bijvoorbeeld 
je netwerk uitbreiden? Of direct 
geld verdienen met je podcast? 
Wie is je doelgroep? En wat 
word je titel? Hoe lang worden 
je afleveringen en hoe vaak 
publiceer je? Laat je vervolgens 
leiden en niet remmen door je 
Podcast Plan. En ga door naar 
stap 2 😊

Radio dj Angelique Houtveen 
“Een eigen podcast leek me te gek. 
Maar ik legde mezelf allemaal 
beperkingen op voordat ik startte, 
want ik vond dat ik het als radio 
dj perfect moest doen. Als in: een 
perfecte microfoon. Perfecte tune. 
Enzovoorts. Op een dag was ik het 
beu en ben ik gewoon tegen mijn 
telefoon gaan praten. Uiteindelijk is 
dat mijn eerste podcast aflevering 
geworden. Kortom: wacht niet tot het 
perfect is, dat wordt het nooit. Start 
gewoon!”

Kun je nog wel wat hulp gebruiken bij 
het maken van een plan? Download 
dan even mijn gratis Podcast 
Stappenplan waarin je op 1 A4’tje je 
plannen helder krijgt.

 in 4 stappen

CREËER
Stap 2

Nu de basis staat, maak je technische keuzes: welke microfoon kies je? Met 
welk programma neem je op en edit je je afleveringen? Vervolgens kies je een 
podcast host. Met de RSS feed die je van je podcast host krijgt, plaats je jouw 
afleveringen op de  verschillende  podcast  kanalen,  zoals  Apple  Podcast  
en  Spotify.  Yes, jouw podcast is nu gelanceerd! Ga door naar stap 3 😊 
 

Safari Expert Frank Ranzijn
“Ondanks dat ik mezelf een digibeet zou noemen, ben ik toch mijn eigen 
podcast gestart met de titel Mijn Afrika, mijn wildlife. Hierin deel ik mijn 
kennis en ervaring op het gebied van duurzame natuur en Wildlife reizen in 
Afrika aangevuld met mooie persoonlijk verhalen uit de ongerepte natuur.”

Kun je nog wel wat hulp gebruiken bij het kiezen van de juiste microfoon? 
Heb je geen idee wat een goede podcast host is en waar je die vindt? 
Download dan mijn gratis Checklist Microfoons en Checklist Podcast Hosting.
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PROMOOT
Stap 3

Je podcast staat nu. Maar hoe 
krijg je luisteraars voor je podcast 
en hoe zorg je ervoor dat je je 
luisteraars blijft boeien? Je bent 
in de promotiefase van je podcast 
beland. Want voor een succesvolle 
podcast heb je luisteraars 
nodig. Zorg allereerst voor een 
knallende lancering, maak er echt 
een (online) feestje van, zodat je 
podcast meteen op de kaart staat. 
Vervolgens promoot je je podcast 
in mails, op social media en op je 
website. Je bent nu klaar voor de 
laatste stap 😊

Ayurveda specialisten Marleen 

Dijkhoff en Cielke Sijben 
“De lancering vonden we allebei echt 
ontzettend spannend! We wisten 
van Mirjam dat de eerste 24e uur het 
belangrijkste waren. Dus uiteraard 
hebben we al onze vrienden, familie 
en kennissen opgeroepen om 
ons te volgen én de aflevering te 
downloaden. We hadden 3 super 
goede afleveringen gemaakt en die 
lanceerden we in 1x. We kregen gelijk 
ontzettend veel reacties van mensen 
en toen we de volgende dag naar de 
podcast hitlijst-cijfers keken konden 
we onze ogen niet geloven: we 
stonden in de categorie ‘Alternatieve 
Gezondheid’ EN de categorie ‘Health 
& Fitness’ op nr 1! Zo tof!”

VERDIEN
Stap 4

Het is leuk om een podcast te hebben waar veel 
mensen naar luisteren, maar hoe verdien je er werkelijk 
geld mee? De vier belangrijkste verdienmodellen zijn: 
advertenties, sponsoring, crowdfunding en het koppelen 
van een product of dienst aan je podcast. Daarnaast zijn 
er nog veel meer mogelijkheden.

Diabetes Expert Loes Heijmans
“Vlak na de eerste afleveringen benaderden fabrikanten mij 
om een betaalde podcast met ze op te nemen. Alhoewel ik 
niet had gedacht dat dit zo snel zou gebeuren, verdiende ik 
vlak na de start al geld met mijn podcast. Inmiddels is mijn 
podcast niet meer weg te denken in mijn bedrijfsactiviteiten.”

Lees het uitgebreide 
verhaal van Loes 
en vele andere 
podcast makers die 
geld verdienen met 
hun podcast vanaf 
pagina 28 in dit 
magazine.

Wil je weten hoe je op een makkelijke 
manier (meer) luisteraars krijgt voor 
je podcast? Lees dan mijn blog met 
9 strategiën om meer luisteraars te 
krijgen.
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Giel begon al met podcasten in 2010. “Ik 

kende het een beetje via Adam Curry en 

was erdoor gefascineerd. Dus maakte ik 

het programma ‘Alles uit de radiocast’ 

waarbij ik een soort etalage was van 

alle vooral Nederlandse podcasts op 

dat moment. Korte gesprekjes met de 

makers en dat zonden we ’s nachts ook 

uit op 3FM.” Giel won er datzelfde jaar 

een European Podcast Award mee, maar 

omdat er nog niet zoveel Nederlandse 

podcastmakers waren en podcasten nog 

nauwelijks bekend was, had dit project 

geen lange levensduur. 

Een goed gesprek met 

Na jarenlang bij 3FM te hebben gewerkt, 

kwam hij in 2016 bij Veronica terecht. Maar 

langzamerhand verdween de passie voor 

radio. “Ik miste een bepaalde diepgang, 

eigenheid en vrijheid voor mezelf. Ik ben 

toen zelf wat gesprekken gaan opnemen. 

Multimediaal dus niet alleen geluid, maar 

ook beeld. Ik had gesprekken met Ronnie 

Radio was jarenlang zijn passie. Giel Beelen leefde radio. Maar op een gegeven moment 

was de passie weg en wist hij niet wat hij daarmee moest. Doordat hij baalde van 

zijn buikje, ging hij sporten en ontdekte op die manier dat alles te trainen is. Ook je 

hersenen. Zo kwam hij op het spoor van zelfontwikkeling waaruit zijn podcast Kukuru 

ontstond. De enige logische kanaalkeuze als mannetje van de radio. 

WORLDWIDE 
DOMINATIONmet kukuru

16.



Flex, Douwe Bob, Ali B en Jett Rebel, 

voornamelijk over muziek. Die serie bracht 

ik ook als podcast uit onder de naam ‘Een 

goed gesprek met’ ”, vertelt Giel. 

Mijn podcast kan ik 
zo groot maken als 
ik zelf wil

The road to sixpack 

Uit die gesprekken ontstond een andere 

videoserie, The road to sixpack. “Ik zag 

tijdens het editen van die gesprekken een 

buikje en dat vond ik vreselijk. Dus ik wist 

wat me te doen stond: op mijn voeding 

letten en sporten. In een videoserie liet ik 

zien hoe ik dat deed en wat de vorderingen 

waren. Iets wat veel mensen inspireerde. 

Die dachten: als die gekke cola drinkende 

en sigaretten rokende discjockey een 

sportief lijf kan krijgen, dan kan ik het ook,” 

lacht Giel. 

Alles kun je trainen 

Maar er kwam meer uit die serie. Want Giel 

ontdekte door het sporten, dat je alles kunt 

trainen waar je niet goed in bent. Niet alleen 

spieren maar ook dingen als positiviteit en 

dankbaarheid. Zo belandde hij op het spoor 

van zelfontwikkeling. Giel: “Ik ben boeken over 

het onderwerp gaan verslinden. Gesprekken 

gaan voeren met anderen en die opnemen. 

Dat ging heel diep en daardoor duurde het 

even voor ik ze durfde uit te brengen.”  ▶

17.



Mensen inspireren 

Uit die gesprekken ontstond zijn podcast 

Kukuru. Een woord dat hij zelf verzonnen 

heeft, maar in een aantal talen ook echt 

bestaat en onder andere ‘kort’ betekent: 

“Dat is ook wat het moest zijn: kort. Veel 

podcasts vind ik te lang. Je hebt als mens 

maar een x aantal minuten te spenderen 

per dag dus zorg ervoor dat je podcast 

sharp is. Mijn intentie was dus om vooral 

korte audiosnippets uit te brengen… alleen 

ben ik net als alle andere podcasts nu f*ing 

lang. Dat is dus nog een werkpuntje.” 

Gesprekken als basis 

De eerste gesprekken werden opgenomen 

in de Adam Toren, maar door de lockdown 

verhuisde hij naar zijn eigen keukentafel. 

Daar neemt hij sindsdien zijn interviews 

op. Nog steeds met zowel geluid als beeld. 

En dat bevalt goed. “Ik wilde mijn eigen 

ontdekkingsreis delen. Ik las een boek, 

volgde een training of keek een filmpje 

van iemand en dan wilde ik diegene daar 

vragen over stellen. Goede gesprekken 

voeren over onderwerpen die me 

interesseren. Dat is de basis van Kukuru 

en ook echt de kracht”, voegt hij toe. 

Al snel populair 

Kukuru werd al snel ontzettend populair. 

Deels natuurlijk omdat hij op social media 

al veel volgers had. Al heeft hij dat soms 

ook als een handicap ervaren: “Dan had 

ik niet zoveel uit hoeven leggen. Mensen 

hebben toch al een bepaald beeld van 

me. Maar aan de andere kant kon ik zo 

ook mensen meetrekken die anders niet 

zo snel op dit onderwerp waren gekomen. 

En ik heb natuurlijk ook ervaring met 

hoe iets moet klinken en eruit moet zien. 

Ook al waren die gesprekken op de radio 

natuurlijk veel korter dan in mijn podcast.” 

Geld verdienen 

Kukuru begon als hobby, maar inmiddels 

is het veel meer dan dat. Giel verdient 

op verschillende manieren geld met zijn 

podcast en heeft zelfs mensen in dienst: 

“Dat was totaal niet de intentie, we wilden 

vooral zoveel mogelijk mensen bereiken. 

Maar ik wilde er ook niet beperkend 

in denken.” En dus verkoopt Giel via 

zijn website inmiddels verschillende 

pakketten met fysieke producten, heeft hij 

een boek geschreven met inzichten uit zijn 

podcast, organiseert hij online seminars 

en organiseert hij een theatershow 

gekoppeld aan zijn podcast. 

Zo groot als je wilt 

“Als je het zo achter elkaar opnoemt, voelt 

het ineens allemaal wel rete commercieel. 

ALS IK MOET KIEZEN 
TUSSEN RADIOMAKEN 
EN PODCASTEN, KIES IK 
ABSOLUUT VOOR

“
podcasten
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Maar misschien is dat nog steeds 

bij mezelf een soort belemmerende 

overtuiging”, zegt Giel. “Het gaat allemaal 

heel natuurlijk. Mogelijkheden zien in 

dingen die langskomen. Kunnen we daar 

iets mee bij Kukuru? Bij de radio kon dat 

niet, daar was ik gewoon in dienst. Maar 

de podcast is van mezelf dus die kan ik zo 

groot maken als ik wil.” 

Radio of podcast 

Giel is blij dat hij niet hoeft te kiezen voor 

radio maken of podcasten, maar het allebei 

kan doen: “Vroeger stelden mensen me nog 

weleens de vraag of ik voor muziek of radio 

zou kiezen. Dan was de keuze radio omdat 

ik dacht dat muziek daar een onderdeel 

van was. Maar als ik nu echt moest kiezen 

tussen radio maken of podcasten, dan zou 

ik absoluut voor de podcast gaan. Omdat 

het echt wel mijn missie is geworden om 

Kukuru veel groter te maken.” 

Ik miste op de 
radio diepgang, 
eigenheid en 
vrijheid voor mezelf

Worldwide domination 

Want zijn dromen voor Kukuru zijn groot: 

“Worldwide domination vind ik altijd leuk 

om te zeggen. Maar in feite wil ik gewoon 

zoveel mogelijk mensen inspireren. Zonder 

grenzen. Met tijdloze onderwerpen. Ik heb 

al een tijdje een Engelstalige podcast 

over de geschiedenis van housemuziek in 

Nederland. Interviews met bekende DJ’s als 

Tiësto en Armin van Buuren en die podcast 

wordt ook in het buitenland beluisterd. Dat 

lijkt me ook wel wat voor Kukuru. Ooit.” ■

Giel Beelen lanceert een 

nieuw platform voor bewuste, 

onafhankelijke podcast makers 

die geld willen verdienen met 

hun podcast. Ook als je (nog) 

geen duizenden luisteraars 

hebt. Alle informatie vind je op 

streamtree.nl 
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DE MEESTE 
ONDERNEMERS 
GEDRAGEN ZICH 
NET ZOALS IK. 

LUI. WEERSTAND. 
BANG VOOR HET 
GROTE SUCCES.

Simone Levie
ONLINE LEADER 



Maar ja, ik was al zo druk. Facebook, 

Instagram, content maken voor mijn blogs, 

webinars geven etcetera. Kortom: ik had al 

zoveel te doen. 

En eerlijk gezegd vond ik podcasten ook 

te spannend om te doen. Voor mij voelt 

podcasten veel intiemer dan bijvoorbeeld 

spreken op een event. Iemand kan gewoon 

30 minuten full focus alleen naar jou 

luisteren. Dan moest ik wel met echt iets 

goeds komen. 

 

Hoe zonde dat ik niet vier jaar geleden al 

op de Podcast trein ben gestapt. Maar ja, 

in die tijd was er ook geen Nederlandse 

Podcast expert die me accountable hield. 

En echt, accountability heb je soms als 

ondernemer nodig, vooral als je ergens net 

aan begint. 

Wat vond ik het slim van Mirjam dat zij 

twee jaar geleden besloot om de podcast 

expert voor ondernemers van Nederland 

te worden. Ik vond het vooral slim dat ze 

deze niche pakte. Want heel Nederland lag 

nog te slapen als het ging om podcasten, 

mijzelf dus inclusief. 

Het duurde nog even voordat ik zelf op de 

trein sprong. Ik was in 2018 al wel begonnen 

met het opnemen van een aantal podcasts 

in een afgehuurde studio. Maar na 12 

podcasts stopte ik er weer mee. Echt 

Vier jaar geleden deed ik mee aan een mastermind van Dean Jackson en Eelco de Boer. 

Dean vertelde heel enthousiast over podcasten. In Amerika was dit al heel groot. 

En iets dat heel groot is in Amerika, waait vaak later over naar Nederland. Ik heb dat zelf 

meegemaakt met online programma’s. Een trein waarop ik als eerste ben gesprongen 

en wat me geen windeieren heeft gelegd. 

EERLIJK 
GEZEGD 
VOND IK 
PODCASTEN Spannend

“
COLUMN SIMONE LEVIE
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serieus en consequent pakte ik het niet op. 

Ik vond het echt te intiem en spannend. 

Mijn credo Start Before You’re Ready was 

in dit geval niet van toepassing. 

Tot ik afgelopen jaar Mirjam weer sprak. En 

ik mezelf uitdaagde om een maand lang 

iedere dag te gaan podcasten. Niet in een 

chique studio, maar enkel en alleen met 

mijn mobiel in de hand. Volgens mijn eigen 

motto Start Before You’re Ready. 

Iedere dag kreeg ik van Mirjam appjes, hoe 

ik haar inspireerde en welke onderwerpen 

ik nog meer allemaal zou kunnen 

aansnijden. Wat ging ik lekker. Ik leerde 

zoveel over mezelf. Over mijn stem, mijn 

missie, mijn visie. En door het opnemen 

van mijn podcasts kreeg ik de meest 

geniale ideeën.  

 

Door drukte in mijn business ben ik toen 

na een maand weer gestopt. Stom… Want 

ik ging lekker. Drukte is altijd een stomme 

smoes. De weerstand bij iedere podcast 

die ik opnam was er nog steeds. Al was die 

na 1 minuut praten direct weg. 

Afgelopen maand 
dacht ik: “Waar ben 
ik mee bezig?”

Ik heb zoveel focus momenteel. Webinars, 

funnels, events, alles staat als een huis. En 

ik geloof ook zo in podcasten. Meer dan 

Facebook en Instagram. Waarom stel ik ‘t 

dan uit? 

 

Ik heb mezelf toen streng toegesproken. 

Stel prioriteiten, ga ervoor en bovenal: zet 

door. En wat me opvalt? Binnen een week 

sta ik alweer in de toplijstjes van zakelijke 

podcasts. Niet omdat mijn podcast zo 

goed beluisterd wordt. Maar omdat het 

nu in deze tijd nog zo simpel is om met 

podcasten het verschil te maken. 

Hoe dit kan? De meeste ondernemers 

gedragen zich net zoals ik. Ze zien de kans 

wel. Pakken het misschien even op. Maar 

gaan er niet VOLUIT voor. Bang voor het 

grote succes. Te lui om door de weerstand 

heen te gaan. Of hollen alweer achter iets 

ander aan.  

 

Ik zou zeggen… Wacht niet langer. Ga 

starten met die podcast. En houd vol. 

Want anders word je net zoals ik en zal je 

zeggen: Waarom ben ik niet 4 jaar eerder 

begonnen? De markt ligt nu nog open. ■

Simone
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CREATE YOUR
OWN Ripple
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Dolly Heuveling van Beek is al sinds 

2005 ondernemer en brengt thema’s 

als vrouwelijke energie, kracht, succes, 

genot, spiritualiteit en ondernemerschap 

samen. Ze startte in 2019 haar Magische 

Momenten podcast met wekelijks een 

nieuwe meditatie. Inmiddels zijn er 

ruim 130 afleveringen met meer dan een 

miljoen streams.

Is dat niet veel, elke week podcasten? 

Hoe komt ze telkens aan inspiratie? Heeft 

het zin om je podcast ook op YouTube te 

zetten? En al die gratis content, zorgt dat 

niet voor minder klanten? Tijd om haar te 

spreken!

Mijn podcast  
is mijn legacy

Kun je kort uitleggen wat je doet?

“De kern van mijn werk is dat ik vrouwen 

meer laat voelen wat hun true nature is. 

Er zit zoveel energie, kracht, wijsheid in je 

lichaam. Hoe meer je die kan ontsluiten 

en voelen, hoe meer de energie kan gaan 

stromen. Dan komt er een natuurlijke 

kracht die heel authentiek en aantrekkelijk 

is. Een kracht die de wereld kan veranderen. 

En die kun je activeren met behulp van 

meditatie.” ▶
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Waarom meditatie?

“De sleutel van mediteren is voor mij dat 

voelen in je lichaam. Waar zit spanning? 

Waar zitten blokkades? Waar voel je 

ingehoudenheid of afgeslotenheid? Hoe 

kun je daar oké mee zijn zonder dat direct 

te willen fiksen? Van nature zit er heel veel 

energie in iedereen. Hoe meer je dat gaat 

voelen en erop kan varen, hoe leuker het 

leven wordt. Het is echt mijn missie om dat 

naar buiten te brengen.”

In 2019 begon je met je Magische 

Momenten podcast. Hoe kwam dat  

tot stand?

De aanleiding om meditaties in de vorm 

van een podcast aan te bieden, kwam 

door een gesprek met mijn beste vriend 

en ondernemer, Eelco de Boer. We 

hadden samen al een andere podcast 

‘Zielsverwanten’ en hij vroeg me steeds 

‘wanneer begin je met je eigen podcast?’ 

Ik had daar allemaal mitsen en maren voor, 

maar uiteindelijk heeft hij me overtuigd 

en dacht ik ‘ach, ik ga het gewoon doen, 

1x in de week en zo lang het leuk is, blijf ik 

ermee doorgaan’.”

Welke mitsen en maren had je?

“Hetzelfde als bij iedereen denk ik: 

techniek, tijd en commitment. Ik had al 

eerder meditaties opgenomen, maar ik had 

het idee dat de geluidskwaliteit voor een 

podcast nog beter moest zijn. Dat wilde ik 

goed voor elkaar hebben dus ik heb daar 

advies over ingewonnen en dat materiaal 

aangeschaft. Het editen en publiceren laat 

ik aan iemand anders over.”

En hoe zit het met die tijd en commitment?

“Doordat ik die techniek geregeld had, 

verdween een belangrijke hobbel. Een 

meditatie opnemen kost ongeveer een 

half uur dus dat is wel in te plannen. Ik heb 

mezelf ook toestemming gegeven om een 

week over te mogen slaan of te stoppen 

als ik het niet meer leuk vind. Mezelf die 

ruimte geven, werkt goed voor mij. Maar 

het grappige is dat ik tot nu toe nog nooit 

een week heb overgeslagen.”

Heeft jouw betaalde meditatie 

programma meegespeeld in je twijfels 

om je eigen podcast te starten? 

“Dat was wel een dingetje, ja. Als ik 

allemaal meditaties gratis plaats, gaat dan 

nog iemand mijn meditatieprogramma 

kopen? Maar Eelco had daar een mooi 

verhaal over. Hij vroeg me: ‘stel er zijn 2 

leraren: A heeft duizend meditaties gratis 

online staan en B heeft er 2. Wie denk jij dat 

gevoelsmatig het meeste zal verkopen?’ 

Dat antwoord was heel logisch en ik heb 

het later ook gemerkt toen ik een kleiner 

meditatieprogramma verkocht. Dat liep 

heel goed.”   

MIJN PODCAST 
GEEFT FUEL AAN

“ mijn purpose
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Vind je het lastig om steeds nieuwe 

onderwerpen te verzinnen?

“Nee, helemaal niet. Ik heb zelf aardig 

wat inspiratie, want gedurende de week 

komt er altijd wel iets interessants langs. 

Daarnaast krijg ik veel DM’s op mijn 

Instagram van mensen die hun verhaal 

doen of vragen stellen. En soms vraag ik 

het ook in een story. Al die reacties sla ik 

op dus als ik echt even geen idee heb, dan 

kijk ik daar. Zo heb ik altijd wel genoeg 

input.”

Je zet je podcasts ook op YouTube. 

Hoe is dat zo gekomen?

“Ik dacht gewoon ‘op al die platformen 

zitten mensen dus why not?’. Er zijn hele 

grote meditatie accounts op YouTube dus 

het moet werken. Ik heb heel simpel een 

foto als afbeelding, daar de audio bij met 

aan het eind een end card om te wijzen op 

het abonneren. Het lijkt me wel gaaf om 

nog iets te doen met bewegende beelden, 

maar dat is er tot nu toe nog niet van 

gekomen.”

Heb je in de loop der tijd iets veranderd 

aan je podcast?

“Nee, ik ben niet bewust dingen anders 

gaan doen. Al zul je vast verschil horen 

tussen de eerste en laatste. Een tip is wel 

om altijd aan het begin én aan het eind van 

je podcast te vragen of mensen je podcast 

willen delen en een reactie of review in de 

Apple Podcast app willen achterlaten. Dat 

heeft heel veel effect. Soms weten mensen 

niet of je dat wel goed vindt, dus het is 

belangrijk om te zeggen.”

Wat is jouw learning na inmiddels ruim  

2 jaar podcasts opnemen?

“Dat je het dicht bij jezelf houdt. Het hoeft 

niet altijd spannender, ingewikkelder of 

uitdagender. Natuurlijk vroeg ik me af of 

mijn meditaties niet te saai waren. Maar 

tegelijkertijd voelt het voor mij zo licht, fijn 

en vertrouwd en mijn luisteraars vinden het 

een ongelofelijk cadeau. Dat is toch goud?!”

Wat zou je tegen andere podcast makers 

(in spé) willen zeggen?

“Je podcast is je eigen uitzendkanaal. Het 

vraagt lef om jezelf en je kracht te laten 

zien. Maar als je dat doet, geef je jezelf 

ook het cadeau van gezien worden voor 

wie je bent. Daarmee kun je echt impact 

hebben. Create your own ripple. Dus als je 

dat vonkje voelt, laat het groter worden en 

laat de inspiratie tot je komen.”

En wat heeft je podcast jou gebracht?

“Het geeft wel echt fuel aan het 

gevoel van purpose. Het is iets zonder 

houdbaarheidsdatum en een soort legacy 

waar ik veel mooie reacties op krijg. Niet 

vanuit moeten, maar vanuit het willen en 

het voelen van mijn purpose.” ■
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SCHUIFT 
DAT?

Wat
Vaak wordt gedacht dat met podcasten geen droog brood te 

verdienen valt. Eerlijk? Ik zie heel andere dingen gebeuren als 

ondernemers podcasten echt serieus nemen. Toch zijn er in Nederland 

op dit moment nog maar een paar ondernemers die ik continu 

waardevolle afleveringen zie maken én er geld mee verdienen. Een 

paar voorlopers doen het wél. Zes podcast power ladies stelde ik de 

vraag: “wat schuift dat nu eigenlijk, een eigen podcast?!” Je leest 

het antwoord van Hannelore, Wendy, Marjon, Deisy, Loes en Kim. ▶ 
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“Begin dit jaar zette ik een spannende 

stap en stopte met mijn baan bij Radio 

538. Alhoewel ik ook vlog, blog én fulltime 

werk als voiceover en stemacteur, wilde 

ik al heel lang mijn eigen podcast starten. 

Als kind had ik namelijk al mijn eigen 

radio station, radio Tosti. Dat vond ik 

fantastisch! Nu met mijn eigen podcast 

heb ik mijn eigen radiostation gecreëerd. 

Het allerleukste vind ik dat het helemaal 

van mij is, dus dat ik alles zelf kan bepalen. 

Meteen bij de lancering stond ik op 

nummer 1 in de podcast ranking en 

binnen anderhalve maand had ik 30.000 

downloads. Op de langere termijn wilde 

ik nog drie dingen bereiken: mijn eigen 

merk versterken, ingehuurd worden door 

bedrijven om podcasts te gaan maken 

én inkomsten genereren met mijn eigen 

podcast. Na amper drie maanden zijn die 

drie doelen al bereikt!” 

STEMACTEUR EN VOICE-OVER

Hannelore Zwitserlood 
  HANNELORE IN JE OREN PODCAST
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“In 2016 ben ik begonnen met 

mijn podcast, had ik toen maar 

doorgezet! Want ik ben een tijd 

gestopt en eind 2020 heb ik mijn 

podcast pas weer opgepakt. 

Inmiddels heb ik in totaal 80 

afleveringen staan. Ik zie nu een 

exponentiële groei, doordat ook 

oude afleveringen geluisterd 

worden. 

De afgelopen maanden heb ik zo’n 

30.000 euro directe inkomsten uit 

mijn podcast gehaald. De helft 

hiervan door toffe mensen die ik 

interviewde en tot mijn verrassing 

klant bij me werden. Anderzijds 

doordat luisteraars klant bij me 

zijn geworden, omdat ze door 

mijn podcast mijn programma zijn 

gaan volgen.” ▶

MARKETING STRATEEG 

Wendy Kerssens
  LEAD DRIVE IN PODCAST
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“Om ons opleidingsinstituut nog bekender 

te maken wilde ik graag een podcast 

starten. Nu wist ik nog niet precies hoe ik 

dat technisch en praktisch allemaal moest 

aanpakken, maar innovatie is wel echt 

mijn ding. Meteen bij de lancering kreeg 

ik dankzij de eerste aflevering vier nieuwe 

cursisten voor onze opleidingen die een 

waarde van 10k+ vertegenwoordigden. 

Als ik hoor dat podcasten een lange adem 

is, denk ik: dat hoeft zeker niet! Het kan 

dus ook net als bij mij meteen al resultaat 

opleveren. Je hoeft geen groot bereik te 

hebben om een zinvol bereik te hebben; 

deze mindset heeft me goed geholpen. En 

daarnaast is het ook nog eens superleuk 

om te doen!” 

AMV OPLEIDINGEN

Marjon de Vroomen
  AMV PODCAST
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“Toen ik ging kijken welke 

klanten via mijn podcast waren 

binnengekomen, kwam ik erachter 

dat inmiddels ruim 2 ton aan omzet 

is binnengekomen via luisteraars 

die uiteindelijk klant zijn geworden. 

Naast dat een podcast voor mij 

een unieke manier is om je stem te 

vinden, is het ook nog eens super 

simpel om te doen. En het levert 

dus een essentiële bijdrage aan 

mijn bedrijf. Ik ga dus nog zeker 

lekker door met podcasten!” ▶

BUSINESS COACH

Deisy Amelsbeek
  DE SUCCESSTOF PODCAST
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“Ik ben auteur van boeken 

over diabetes type 1 en sta 

regelmatig op het podium om 

hierover te vertellen. Toen door 

Corona evenementen werden 

gecancelled, bleven nieuwe 

opdrachten uit. Ik moest even 

schakelen: wat kon ik nu doen 

om mijn kennis en ervaringen te 

delen? Ik had weleens gedacht 

aan een podcast, maar ik ben 

niet zo’n technisch wonder. Toch 

ben ik ervoor gegaan.

 

Toen gebeurde er iets wat ik 

niet had verwacht: meteen na 

de eerste aflevering benaderden 

fabrikanten mij om een betaalde 

podcast met ze op te nemen. 

Alhoewel ik niet had gedacht 

dat dit zo snel zou gebeuren, 

verdiende ik vlak na de start 

al geld met mijn podcast. 

Inmiddels is mijn podcast niet 

meer weg te denken in mijn 

bedrijfsactiviteiten.”

DIABETES EXPERT

Loes Heijmans 
  DIABETES PODCAST
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STEUN 
EEN 

MOEDER

Dit is het MommaLuv Baby Project:
MommaLuv koppelt zwangere vrouwen in Nederland aan zwangere 

vrouwen in ontwikkelingslanden. Na de geboorte van het kindje hier 

ontvangen de ouders geen kraamcadeautjes, maar een donatie voor de 

moeder en baby daar.

Je hoeft niet zwanger te zijn om Mommaluv te steunen, je kunt het ook cadeau doen. 

Misschien wel het meest betekenisvolle kraamcadeau dat je kunt geven!

Wees van grote betekenis voor een kleintje in Afrika. Ga naar www.mommaluv.nl

ADVERTENTIE





JUIST OMDAT 
IK TIJD TEKORT 

HEB, PODCAST IK 
DAGELIJKS.

Kim Munnecom 
LAW OF ATTRACTION EXPERT



“Document don’t create
38.



 

6 FIGURE LAUNCHES 
REALISEREN DOOR 
JE PODCAST

Kim Munnecom

Als er iemand is in Nederland die uit eigen ervaring weet dat het 

mogelijk is om geld te verdienen met je podcast, dan is het Kim 

Munnecom. Deze Law of Attraction expert begon eind vorig jaar als 

experiment met een dagelijkse podcast (maandag t/m vrijdag) en 

draaide vervolgens door haar podcast het afgelopen jaar meerdere 6 

figure launches van haar programma’s. Hoe kreeg ze dat voor elkaar?

Kim is een echte podcast liefhebber. In oktober 2016 luisterde ze op 

aanraden van Eelco de Boer voor het eerst een podcast en ze vond 

het direct een fantastisch medium. Nog niet eerder kwam ze zo’n 

makkelijke manier om veel kennis op te doen en mensen te leren 

kennen tegen. Sinds die start luistert ze alleen Amerikaanse podcasts 

omdat de online ondernemers daar verder zijn, ze het aanpakken op 

een manier die bij haar past en dat haar ontzettend inspireert.

De weg van de minste weerstand

Dat podcasten ook een geschikt kanaal voor Kim zou zijn, daar was ze al 

snel achter. Kim is iemand die makkelijk praat dus dit was de weg van 

de minste weerstand. “Podcasten is zo’n interessante manier om kennis 

over te dragen en ik voelde dat mensen op die manier veel van mij 

konden leren. Blogs of een boek schrijven past veel minder bij mij. Daar 

komen allemaal belemmerende overtuigingen bij omhoog”, lacht Kim.

Undivided attention

Een groot voordeel van een podcast, is dat het ervoor zorgt dat iemand 

echt even onverdeelde aandacht heeft voor jou. Hiermee creëer je dat 

mensen langer en aandachtiger naar je luisteren. Dat maakt dit kanaal 

extra interessant voor Kim. ▶
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Challenge als inspiratie

Ze begon niet direct met dagelijks podcasten. 

Het idee kwam voort uit een podcast die ze 

in 2020 luisterde van Russell Brunson. Daarin 

vertelde hij over een Amerikaans koppel 

dat het al 10 jaar probeerde te maken in de 

muziekindustrie. Zij daagden zichzelf uit om 

365 dagen lang elke dag voor een publiek te 

spelen, ongeacht het aantal. Dat begon op 

met 1 persoon in hun achtertuin en eindigde 

met een publiek van 10.000 mensen.

Begon als experiment

“Dat voorbeeld inspireerde mij zo! Door 

elke dag te publiceren ga je je stem 

vinden, vertrouwen opbouwen en je heel 

erg ontwikkelen als ondernemer. Je geeft 

mensen de kans om jou te vinden door er 

continu te zijn. Dus toen ben ik die uitdaging 

voor mezelf aangegaan. Een jaar lang van 

maandag t/m vrijdag podcasten”, aldus een 

enthousiaste Kim.

Podcasten kun je combineren met alles

Waar veel ondernemers roepen dat ze niet 

aan podcasten beginnen omdat het veel 

tijd kost, kijkt Kim daar anders tegenaan: 

“Podcasten kun je combineren met alles. En 

dat gaat makkelijker naarmate je het vaker 

doet. Juist omdat ik geen tijd over heb, ben 

ik gaan podcasten. Tijdens het wandelen 

of autorijden, het is zo makkelijk! Laat dat 

perfectionisme los en neem op vanuit flow.”

Het gaat om de inhoud

Door het doen merkte Kim dat er altijd iets 

uit haar mond komt waar iemand anders 

wat aan heeft. “Dat voel ik heel sterk. En dus 

neem ik een aflevering altijd in 1x op. Super 

simpel met de dictafoon van mijn iPhone. Als 

ik in de auto zit of als ik een wandeling maak. 

Die kwaliteit is goed genoeg. Ik laat me niet 

blokkeren door de techniek, want het gaat 

echt om de inhoud.”

Aanmoedigen om te delen

En Kim’s luisteraars zijn het met haar eens. 

Eind 2020 had ze al 300.000 downloads 

gehaald en inmiddels is ze de 1 miljoen (!) 

gepasseerd. Ze moedigt haar luisteraars altijd 

aan om deze te delen als ze het waardevol 

vinden. En juist dat heeft voor de enorme 

groei van haar bereik gezorgd.

Dieper ingaan op het onderwerp

“Erover mailen doe ik nooit en dure advertentie 

campagnes draai ik niet”, voegt Kim toe. “Ik 

maak een Instagram story of bericht over een 

detail en nodig mensen uit om de rest zelf te 

luisteren. In de podcast kan ik ze het meest 

helpen omdat ik daar dieper in ga op het 

onderwerp”, vertelt Kim. Ze experimenteerde 

wel met het laten schrijven van blogs met 

haar podcast als basis en het plaatsen van 

pins op Pinterest. Alles met het doel om meer 

mensen naar de podcast te leiden.

MIJN PODCAST IS 
MIJN NUMMER 1 marketing kanaal

“
40.



Nummer 1 marketing kanaal

Kim gelooft oprecht dat podcasten als 

ondernemer ontzettend veel voor je bedrijf kan 

betekenen. “Mijn podcast is mijn nummer 1 

marketing kanaal. Niet omdat ik daar allemaal 

verkooppraatjes houd maar omdat ik zoveel 

waarde deel. En ik neem mensen mee in mijn 

leven volgens het principe Document don’t 

Create. Ik geloof heel erg in die combinatie. Dat 

werkt voor mij beter dan adverteren op social 

media of een mailing lijst.” En die strategie is 

bijzonder effectief.

Six figure launches 

In 2020 zorgde Kim’s podcast voor haar 

eerste 6 figure launch, oftewel 100.000 euro 

omzet. En dat heeft ze sindsdien meerdere 

keren herhaald. Ongeveer een maand van 

tevoren kondigt ze een programma aan 

en kunnen mensen zich inschrijven op 

de wachtlijst. Ze gelooft heel erg dat haar 

eigen enthousiasme daarin medebepalend 

is: “Je moet kunnen overbrengen dat je zelf 

heel erg in je product gelooft. Wat kunnen 

mensen verwachten, maar vooral ook wat 

het resultaat gaat zijn.”

Inspiratie is er altijd

Gebrek aan inspiratie heeft Kim nooit. “Het is 

iets waar ik mezelf wel in heb moeten trainen 

want natuurlijk was ik daar van tevoren bang 

voor”, lacht Kim. “Maar inspiratie is er eigenlijk 

altijd. Door podcasts die ik luister, vragen die 

ik krijg op mijn Instagram en in mijn Law 

of Attraction Academy. Maar ook gewoon 

door gesprekken met business buddy’s en 

dingen die in mijn eigen leven gebeuren. Ik 

maak mijn afleveringen volgens het principe 

Document don’t Create dat ik van marketeer 

Gary Vaynerchuk leerde.”

Ik laat me niet 
blokkeren door  
de techniek

Consistency is key

Als het aan Kim ligt, is er is altijd iets dat jou 

kan inspireren op het moment dat jij goed 

wordt in linkjes leggen. “Hoe is iets wat ik 

meemaak, interessant voor een ander. Door 

open te zijn, wordt de band met je volgers 

heel sterk. Omdat je authentiek bent.” Wat 

Kim betreft is the sky the limit: “Er is maar 

weinig nodig om heel veel te creëren en 

grote impact te maken. Durf een beginner 

te zijn. Je kunt niks fout doen. Consistency is 

key. En daarmee kun je heel ver komen. Kijk 

maar naar mij! Ook ik had in het eerste jaar 

letterlijk een handjevol luisteraars. En kijk 

nu waar ik sta, soms vind ik het zelf ook nog 

steeds bizar!” ■
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Alle prachtige  podcast  makers  die  je  hier  ziet,  zijn  hun  eigen  podcast  gestart  met  hulp  van  de  
Podcast Masters Academy. Wil jij ook in no-time je eigen podcast starten, luisteraars krijgen én er geld 
mee verdienen? Wil je persoonlijke hulp van podcast professionals die je stap voor stap helpen?  
Schrijf je dan nu in voor de Podcast Masters Academy en maak gebruik van een speciale magazine aanbieding 
waarmee je korting en exclusieve bonussen krijgt via mirjamhegger.nl/magazine-aanbieding



Hoe ben je op het idee gekomen om podcast 

makers te gaan helpen?

“Door mijn eigen podcast sprak ik veel andere 

ondernemers. Steeds vaker kreeg ik de vraag 

hoe ik nu precies mijn podcast gestart was en 

hoe ik aan zulke toffe gasten kwam. Zo is mijn 

eerste driedaagse podcastcursus ontstaan. 

Deze is inmiddels uitgegroeid tot de Podcast 

Masters Academy waarin ik  niet alleen 

kennis en inmiddels meer dan 5 jaar eigen 

podcast ervaring deel, maar ook een team 

met podcast experts heb aangehaakt die 

mijn deelnemers dagelijks vol enthousiasme 

helpen naar hun eigen nummer 1 podcast.”

Voor wie is de Podcast Academy bedoeld?

“Als jij een ambitieuze, enthousiaste 

podcastmaker (in spé) bent, dan mag jouw 

naam in de Podcast Masters Academy niet 

ontbreken! De Academy is de opstap naar een 

knallende nummer 1 lancering en daarnaast 

leer je hoe je geld verdient met je podcast, 

zodat je je investering er meteen uithaalt.”

Wat leer je precies in de Podcast Masters 

Academy?

“In 4 stappen helpen we je om een eigen 

nummer 1 podcast te bedenken en op te 

nemen en daarnaast ook om luisteraars 

te krijgen én geld te verdienen met je 

podcast. Deze stappen bestaan uit lessen 

met video’s, stappenplannen en templates, 

waarmee je jouw eigen succesvolle podcast 

lanceert. Daarnaast  zijn  er  wekelijks  

vraag- en antwoordsessies waar je via Zoom 

antwoorden  krijgt  op  al  je  vragen  en  je  live 

geholpen wordt, zodat je meteen verder kunt. 

Je krijgt dus echt persoonlijke hulp en wij  

rusten  niet  voordat  jouw  eigen succesvolle  

podcast  staat! 

Waarom is deze podcast training anders 

dan andere trainingen of cursussen?

“Voor zover ik weet, is er in Nederland en 

Vlaanderen geen andere plek waar je zoveel 

kennis, ervaring en andere enthousiaste en 

ambitieuze podcastmakers én professionals 

vindt die bezig zijn met 1 en hetzelfde ding, 

namelijk: podcasten. Niet alleen op technisch 

vlak, maar juist ook op het gebied van het 

vermarkten van je podcast, zodat je er geld 

mee verdient en je podcast geen dure en 

tijdrovende hobby ‘ernaast’ wordt.”

Welke resultaten kan ik verwachten als ik 

me inschrijf?

“Inmiddels gaven meer dan 100 deelnemers 

de Academy een Google review met een 

gemiddelde van 4,9 uit 5 sterren. Daar zijn we 

enorm trots op: dit is waar we het voor doen! 

Klanttevredenheid én vooral klantresultaten 

staan voor mij en mijn team op nummer 

1. Graag laten we deelnemers zelf aan het 

woord, zodat je ziet welke resultaten je kunt 

verwachten. Je  ziet  een  aantal  klanten 

vanaf pagina 28  aan  het  woord  en ook op 

de volgende pagina’s zie je de resultaten van 

een aantal Academy-deelnemers:”

JOUW EIGEN nummer 1 podcast
Mirjam Hegger is initiatiefnemer en eigenaar van de Podcast Masters Academy. 

Hierin helpt ze samen met een team podcast professionals inmiddels bijna 1.000 podcast 

makers (in spé) dagelijks om niet alleen hun eigen nummer 1 podcast te starten, maar 

ook om luisteraars te krijgen én er geld mee te verdienen. Vijf vragen aan Mirjam.
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Resultaten van een aantal deelnemers uit de Podcast Masters Academy:

Hannelore Zwitserlood – Hannelore in je oren Podcast

“Dankzij de Podcast Masters Academy kon ik alle stappen om mijn eigen 

podcast te starten in eigen tempo doorlopen, een goede basis neerzetten en 

starten. Mijn podcast stond meteen op nummer 1 en ik had binnen anderhalve 

maand 30.000 downloads. De Academy gaf mijn podcast een vliegende start.”

Martijn van den Berg – Zo word je steenrijk Podcast

“Ik heb me door de podcast nog beter kunnen profileren als expert, heb mijn 

netwerk verder uitgebreid, kan nog meer mensen dingen leren en inspireren 

samen met mijn gasten, er zijn mooie samenwerkingen en nieuwe klanten uit 

gekomen. Ik zou willen dat ik eerder met podcasten gestart was. Er is niemand 

in Nederland en Vlaanderen die zoveel weet en ervaring heeft op het gebied van 

podcasten voor ondernemers als Mirjam Hegger en haar team in de Academy.”

Maartje Blijleven – We love communities Podcast

“Mijn podcast stond meteen na de lancering 10 dagen op nummer 1 in de 

Marketing podcast top 100. In de Academy wordt alles simpel uitgelegd, 

alle info die je nodig hebt staat gemakkelijk bij elkaar. Doen!”

Robin Seetz – De Spaarpodcast

“Ruim een anderhalf jaar geleden startte ik met de Academy én mijn eigen 

podcast: De Spaarpodcast. Mijn Podcast heeft inmiddels mooie mijlpalen 

bereikt: meerdere sponsordeals en mooie samenwerkingen. De Academy is 

top: alles wordt stap voor stap uitgelegd, van inhoud tot techniek. Ik ben heel 

blij dat ik gestart ben!”

Monique Bladder – Doet ‘ie anders nooit Podcast

“Ik had hulp nodig bij het opzetten van mijn podcast. En die heb ik zeker 

gekregen! Met als gevolg: binnen 3 weken mijn podcast online. En dankzij de 

tips van Mirjam óók nog eens nummer 1 in de charts! En inmiddels heb ik ook 

een sponsordeal binnen.”

Rokus Loopik – De psychiater doorgezaagd Podcast

“De start van mijn podcast door mijn deelname aan de Academy is een 

kantelpunt in mijn leven. Podcasten brengt je niet alleen in contact met hele 

bijzondere mensen, maar ook met allerlei onontdekte kwaliteiten in jezelf. 

Mirjam en de andere teamleden in de Academy zijn geweldige coaches die 

altijd klaar staan en bereikbaar zijn voor nieuwe kennis en ervaringen. Ik kan 

het iedereen aanraden.”

nummer 1 podcast

45.



Frank RanzijnMijn Afrika | Mijn Wildlife 
Gepubliceerd op 28 maart 2021

Inmiddels 13 afleveringen en 750 

downloads

Wat heeft jouw podcast je inmiddels 

opgeleverd?

Met mijn podcast heb ik een platform 

gevonden waarop ik mijn uitgebreide kennis en 

ervaring van 25 jaar in de wereld van exclusieve 

safarireizen kan delen met geïnteresseerden.

Waarom zou je podcasten aanraden aan anderen?

Wil jij het allerbeste safari-advies en weten hoe je een positieve impact kunt achterlaten in de 

ruige natuurgebieden van Safari Afrika? Luister dan naar deze podcast vol tips en adviezen en 

persoonlijke verhalen uit de bush!

Wat is je nummer 1 podcast tip?

Wees jezelf en probeer de luisteraars te inspireren met jouw persoonlijke verhaal en inzichten. ■

Peter van RielDe Indische Podcast
Gelanceerd op: 21 februari 2021

Aantal afleveringen: 6

Aantal downloads: 502

Wat heeft jouw podcast je inmiddels 

opgeleverd?

Veel sympathie en waardering.

Waarom zou je podcasten aanraden aan 

anderen?

Als je van mondelinge geschiedenis en 

verhalen van mensen met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië houdt.

Wat is je nummer 1 podcast tip?

RadioAmericana luisteren! ■

  LUISTER MIJN PODCAST NU

  LUISTER MIJN PODCAST NU
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https://open.spotify.com/show/24GJjbHZwlYYyAsZh3977W
https://open.spotify.com/show/7hary04yXVDaDyltDLOt08?si=03d92ea2fbf343d9


Paula HijneEvenwicht, je leven 
Lanceerdatum: 2 december 2020

Aantal afleveringen: 25 (verdeeld in 

seizoen 1:20 afl en seizoen 2, tot nu 

toe 5 afl) downloads 927

Wat heeft jouw podcast je inmiddels 

opgeleverd?

Mijn zichtbaarheid is vergroot, ik word 

gezien als auteur, spreker, coach en expert 

op het gebied van het zintuig evenwicht.

Waarom zou je podcasten aanraden 

aan anderen?

Vertellen over je expertise middels een podcast is makkelijker dan schrijven of spreken in het 

openbaar.

Wat is je nummer 1 podcast tip?

Podcasten is een kwestie van doen, het hoeft niet perfect te zijn. ■

Roumayne Schepers Kunst Verbindt Podcast 
Gelanceerd op: 21 februari 2021

Aantal afleveringen: 6

Aantal downloads: 502

Wat heeft jouw podcast je inmiddels 

opgeleverd? Heel erg veel fun en daarnaast 

ook blijvende content die ik telkens weer 

opnieuw kan inzetten of verspreiden. 

Waarom zou je podcasten aanraden aan 

anderen? Omdat het een laagdrempelige manier is voor mensen om jou, je bedrijf en je 

missie te leren kennen. 

Wat is je nummer 1 podcast tip? Houd je format simpel, zodat er geen belemmeringen in 

het begin ontstaan om te gaan starten & heb veel plezier in wat je doet! ■

  LUISTER MIJN PODCAST NU

  LUISTER MIJN PODCAST NU
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https://open.spotify.com/show/0hHugjrNOZ7xVkTNzRylZi?si=RhROh-PlTYCr8nTFSEZ9xA&dl_branch=1
https://open.spotify.com/show/7C4di1eH4DjyRUEndHdNJY?si=QLtOncFzTgWvuqMeI2jScA&dl_branch=1


Sandy van de Lockand – KremersDe Liefdevolle Strijder podcast 
Gepubliceerd op 30 maart 2021

Inmiddels 17 afleveringen en 1453 downloads

Wat heeft jouw podcast je inmiddels opgeleverd?

Wat het mij heeft opgeleverd is een enorme persoonlijke 

groei en verbinding; ik heb mogen ervaren dat hoe meer 

ik mijzelf durf te zijn en dus ook mijn kwetsbaarheid 

durf te tonen, hoe meer ik anderen inspireer. 

Waarom zou je podcasten aanraden aan anderen?

Omdat het zo tof en waardevol is dat jij met jouw eigen unieke stem je missie op deze manier 

in de wereld kunt zetten! 

Wat is je nummer 1 podcast tip?

Spreek vanuit je hart en zie het als een experiment. Het gaat goed of fout. Je leert ervan, je 

ontwikkelt jezelf en dus kan het nooit mislukken. Voel je de behoefte om jezelf te vergelijken? 

Vergelijk jezelf dan niet met anderen, maar vergelijk jezelf met jouw vroegere jij. Dan zie je je 

eigen vooruitgang en dat geeft vertrouwen. ■

Lia de Beer - van WeereldVerhalensmeders
Gelanceerd op: 1 mei 2021

10 afleveringen gepubliceerd en na de 

zomerstop vanaf 13 september wekelijks 

vervolg. Downloads 2000

Wat heeft jouw podcast je inmiddels 

opgeleverd?

De podcast Verhalensmeders levert naast veel 

energie ook warme reacties op en mensen die 

hun verhaal willen herschrijven.

Waarom zou je podcasten aanraden aan anderen?

Wanneer je je passie wilt delen ga vooral je eigen podcast starten.

Wat is je nummer 1 podcast tip?

Begin gewoon en zet de eerste stap! ■

  LUISTER MIJN PODCAST NU

  LUISTER MIJN PODCAST NU
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https://open.spotify.com/show/0Xuu4cJTzPeJnHVZBx43Sx?si=0b1d98eb926a4fba
https://open.spotify.com/show/6DjhSraxbi0HugWHJP9eZf


Mariska BoerGeldwijs Ondernemen Podcast 
Lanceerdatum: 30 juli 2021

Aantal afleveringen: 4 en 1100 downloads

Wat heeft jouw podcast je inmiddels 

opgeleverd?

Tot nu toe al veel plezier en leuke Podcast 

buddies. En inzicht dat een mooi medium 

voor mij is om mensen kennis te laten 

maken met mij. Ik als verbinder, adviseur... 

praat liever, dan schrijven).

Waarom zou je podcasten aanraden aan anderen?

Denk dat er nog ontzettend veel potentie ligt in de markt. En een ideale manier van kennis 

overdragen. Een podcast luisteren in de auto, tijdens het wandelen of gewoon lekker vanuit 

je hangmat :)

Wat is je nummer 1 podcast tip?

Koop een goede microfoon en goede voorbereiding. ■

Annewieke van der BoomScheiden zonder Sores
Gelanceerd op: 29 juni 2021

Ik heb tot nu toe 8 afleveringen 

gepubliceerd. Er zijn tot nu toe 132 

downloads

Wat heeft jouw podcast je inmiddels 

opgeleverd? Mensen vinden het leuk en stoer 

dat ik een podcast heb, dus het brengt me 

naamsbekendheid.

Waarom zou je podcasten aanraden aan anderen? Als je je boodschap met je eigen geluid 

en stem de wereld in wilt brengen, doe je dat heel persoonlijk en simpel met een podcast.

Wat is je nummer 1 podcast tip? Spreek je podcast in zoals je het ook live  aan een zaal 

mensen zou vertellen. ■

  LUISTER MIJN PODCAST NU

  LUISTER MIJN PODCAST NU
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https://open.spotify.com/show/31qlcVWv0ZypqTF0dUk3ob?si=b4a3257710444715
https://open.spotify.com/show/69EP7qbkrmWILkhuZQljOJ?si=NNeO1vY9TmGeUZwNdT2EMg&dl_branch=1


Iris Willems De kracht van overtuigingen
Gepubliceerd op 26 februari 2021

Inmiddels 25 afleveringen en 8544 downloads

Wat heeft jouw podcast je inmiddels opgeleverd?

Klanten worden zich bewust dat er een oplossing 

bestaat, hun vertrouwen groeit, expertise status 

verhoogde en het stimuleerde luisteraars om klant te 

worden.

Waarom zou je podcasten aanraden aan anderen?

Het verhoogt je expertstatus en levert klanten op.

Wat is je nummer 1 podcast tip?

Blijf consistent een aflevering maken, wees jezelf en vertel ook over jezelf. ■

Mariëlle Tromp Positief Motiveren Podcast
Gelanceerd op: 28 februari 2021

Inmiddels 15 afleveringen en 3989 downloads

Wat heeft jouw podcast je inmiddels 

opgeleverd?

Na 10 jaar bloggen was ik was op zoek naar een 

nieuwe manier om mijn ideeën, tips en verhalen 

op een genuanceerde manier te delen. Het heeft 

me veel creativiteit en lol opgeleverd. Maar ook mooie gesprekken en nieuwe contacten. 

Waarom zou je podcasten aanraden aan anderen?

Eerlijk gezegd: ik zou het niet iedereen aanraden ;-). Je moet het wel leuk vinden, er gaat 

best veel tijd in zitten. Maar als je denkt dat het je lol of iets anders oplevert, ga er dan 

gewoon voor!

Wat is je nummer 1 podcast tip?

Mijn tip is vooral voor zelfstandige professionals. Zorg dat je podcast samenhangt met wat 

je verder doet of aanbiedt. Zo verwijs ik in mijn workshop soms naar een podcast, of werk ik 

een podcast uit in een blog. ■

  LUISTER MIJN PODCAST NU

  LUISTER MIJN PODCAST NU
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https://open.spotify.com/show/68dCTuKEhFXH4HE5pADl92
https://open.spotify.com/show/69zuA7MW2hGXXtlVFQVwEY?si=A-dHQEqiQNu4mIbf78jbkw&dl_branch=1


Rokus LoopikDe Kantelcast
Lanceerdatum: November 2020

Aantal afleveringen: afleveringen 26

Inmiddels aantal downloads: 4636 

Wat heeft jouw podcast je inmiddels 

opgeleverd?

Een enerverende, unieke, totaal andere, 

verslavende manier om mijn boodschap 

wereldkundig te maken.

Waarom zou je podcasten aanraden aan anderen?

Omdat je op een hele persoonlijke wijze direct binnenkomt in het hoofd van de luisteraar.

Wat is je nummer 1 podcast tip?

Vergelijk je niet meer een ander. Eén podcast van jou kan het leven van de luisteraar een 

groteske en positieve wending geven.  ■

Marloes KuipersLegal Business Podcast
Gelanceerd op: 29 september 2021

Aflevering 11 staat nu online  

(elke woensdag een nieuwe aflevering)

Wat heeft jouw podcast je inmiddels 

opgeleverd? Ik kan via mijn podcast echt mijn 

visie delen op heel persoonlijke wijze.

Waarom zou je podcasten aanraden aan anderen? 

Een podcast blijft altijd beschikbaar voor wie maar meer wil weten over wat jij doet.

Wat is je nummer 1 podcast tip? Durf onderscheidend te zijn, verkondig echt JOUW visie. ■

  LUISTER MIJN PODCAST NU

  LUISTER MIJN PODCAST NU
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https://open.spotify.com/embed/show/70bRLNYrC1hcNNdRRIcO29
https://open.spotify.com/show/2x4HU9u4cKgMQbgpsjwhSM?si=7SCtmCl-R1qGpZNwfNm8pw


Cheryl Porcelijn A Piece of Website
Gelanceerd in januari 2020

Inmiddels 65 afleveringen en 10.085 downloads

Wat heeft jouw podcast je inmiddels 

opgeleverd?

Mijn podcast levert mij vrijheid op. Eigen platform, 

eigen regels op. Daardoor geeft het mij ook 

plezier.   Het is een simpele en laagdrempelige 

manier om mijn kennis te kunnen overbrengen.

Waarom zou je podcasten aanraden aan anderen?

Ik raad podcasten aan omdat het een andere soort manier is van kennis overdragen. Het is 

relatief simpel. je hebt niet te maken met algoritmes waardoor je dus de volledige controle 

over je podcast hebt. Je kunt er een ander soort publiek mee bereiken en het is gewoon heel 

erg leuk

Wat is je nummer 1 podcast tip?

Blijf doorgaan, you’re in it for the long run. Dat gaat je uiteindelijk heel veel opleveren. ■

  LUISTER MIJN PODCAST NU

Michael Lieffering Vitality Podcast
Gepubliceerd in december 2020

Inmiddels 17 afleveringen en 3654 downloads

Wat heeft jouw podcast je inmiddels opgeleverd?

Mijn Vitality Podcast geeft inzicht en verdieping in de 

wereld van vitaliteit en heeft er oa. toe geleid dat ik hier, 

in dit prachtige magazine, word genoemd. 

Waarom zou je podcasten aanraden aan anderen?

Het is voor mij een blijvend stukje audio, dat breed inzetbaar is, zowel informatief als ter inspiratie.

Wat is je nummer 1 podcast tip?

Stop met aarzelen en begin gewoon met opnemen en heb plezier; alle excuses zijn valse 

redenen tot uitstel en verdwijnen als sneeuw voor de zon als je eerste Podcast is opgenomen! ■

  LUISTER MIJN PODCAST NU
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https://open.spotify.com/show/7CN2Qx1u95vDCZnjo9mg9J?si=67VkmLjDQpmHmNkj3E40Cg&dl_branch=1
https://open.spotify.com/show/79KwRwITcVevikeawzveJw?si=UXhr43cSQVWr6SPfP1qeoQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/show/79KwRwITcVevikeawzveJw?si=UXhr43cSQVWr6SPfP1qeoQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/show/7CN2Qx1u95vDCZnjo9mg9J?si=67VkmLjDQpmHmNkj3E40Cg&dl_branch=1


Danielle Krekels
Krachtig kiezen op jouw
KernTalenten
Lanceerdatum: 27 september 2021

Aantal afleveringen: 3 + 1 trailer

Inmiddels aantal downloads: alles samen 4.200 

Wat heeft jouw podcast je inmiddels opgeleverd?

7.000 Bezoekers op de website

Waarom zou je podcasten aanraden aan anderen?

Bekendheid. 

Wat is je nummer 1 podcast tip?

Nog geen. ■

  LUISTER MIJN PODCAST NU
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https://open.spotify.com/show/4cTPX2jJfgrsNIBpCK6vAG
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VRAAG HETMirjam

#1

#2

Ik wil wel een eigen podcast 

starten, maar waar begin ik?

Als je een eigen podcast wilt star-

ten, heb je vaak veel praktische 

vragen, zoals: Hoe lang moet mijn 

podcast aflevering zijn? Hoe vaak 

moet ik publiceren? Moet ik al-

leen solo-afleveringen doen of 

ook interviews? Hoe doe ik dan 

een goed interview? Waar vind ik 

interessante gasten? In deze afle-

vering hoor je antwoord op al je 

vragen, zodat jij heel snel je eigen 

podcast start.

Hoe kies ik een goede podcasttitel?

Een goede podcast titel kiezen, 

is een essentieel ingrediënt van 

je podcast. Want jouw luisteraars 

scannen als eerste je titel en zullen 

daar dus op aan- of juist afhaken. 

Een goede podcast titel is dus 

essentieel. Maar hoe kies je die 

dan? Bestaat een goede podcast 

titel eigenlijk? Welke voorbeelden 

zijn er? En welke stappen kun je 

doorlopen om een goede titel te 

kiezen? In deze aflevering hoor je 

antwoord op al je vragen, zodat 

jij een podcast titel kiest die jouw 

luisteraar aanspreekt.

Heb je al een podcast en vraag je af hoe je meer luisteraars krijgt? Of heb je nog helemaal 

geen podcast en vraag je je af waar je nu eigenlijk moet beginnen? In mijn Podcast 

Masters Podcast beantwoord ik regelmatig veelgestelde vragen en in deze rubriek lees 

je er twaalf. Scan de QR code en beluister direct mijn antwoord op jouw veelgestelde 

podcast vraag in je podcast app!

Scan de QR code om 

mijn antwoord op 

deze veelgestelde 

vraag nu direct te 

beluisteren.

Scan de QR code om mijn 

antwoord op deze veelgestelde 

vraag nu direct te beluisteren.
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Hoe bereid je een podcast interview voor?

Is het nu juist wel of helemaal niet handig om een interview voor te bereiden? 

Haalt het alle spontaniteit uit het gesprek als je niet voorbereid? En als je wel 

voorbereid, hoe doe je dat dan op een goede, efficiënte manier? Je hoort in 

deze aflevering niet alleen hoe je je gasten selecteert, maar ook wat 1 essentieel 

ingrediënt is voor je een interview ingaat. En wat ik nooit doe als ik een interview 

voorbereid. In deze aflevering hoor je antwoord op al je vragen, zodat jij lekker 

smooth je interviews ingaat.

#3

Hoe belangrijk is 

consistentie bij 

podcasten?

Als je gaat podcasten, hoe 

vaak moet je dan publi-

ceren? Is het handig om 

een vaste dag of tijdstip te 

kiezen of maakt dat niet 

uit? Kortom: hoe belangrijk 

is consistentie als het om 

podcasten gaat? In deze 

aflevering ontdek je of pod-

casten wel iets voor je is als 

je nu al weet dat je niet con-

sistent bent. En een handig 

alternatief voor de niet- 

consistente podcaster.

Hoe krijg ik meer luisteraars voor 

mijn podcast?

Iedereen wil wel meer luisteraars voor 

zijn of haar podcast. Want hoe fijn is 

het dat wat je maakt ook goed beluis-

terd wordt. Maar: hoe belangrijk zijn 

die cijfers eigenlijk? In deze aflevering 

deel ik 10 strategieën om je bereik te 

ver groten, zodat ook jij meer luisteraars 

voor je prachtige afleveringen krijgt. 

Scan de QR code om mijn 

antwoord op deze veelgestelde 

vraag nu direct te beluisteren.

Scan de QR code om 

mijn antwoord op deze 

veelgestelde vraag nu 

direct te beluisteren.

Scan de QR code om 

mijn antwoord op 

deze veelgestelde 

vraag nu direct te 

beluisteren.

#4

#5
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Hoe krijg ik mijn podcast 

op Spotify?

Wat is het verschil tussen 

een podcast host en een 

podcast platform? En hoe 

zorg je ervoor dat jouw af- 

leveringen op Apple Pod-

cast en Spotify komen?  

In deze aflevering leg ik 

op een heel simpele ma-

nier uit hoe je ervoor zorgt 

dat je podcast door ande-

ren beluisterd kan worden 

op de populairste pod-

cast apps. Gegarandeerd  

dummie proof!

Scan de QR code  

om mijn antwoord 

op deze veel ge-

stelde vraag nu 

direct te beluisteren.

Scan de QR code om 

mijn antwoord op deze 

veelgestelde vraag nu 

direct te beluisteren.

#6

Hoe lang moet een podcast 

aflevering zijn?

De duur van een podcast afleve-

ring varieert enorm. Er zijn afleve-

ringen van een paar minuten tot 

wel een paar uur. Worden ze min-

der beluisterd als ze langer zijn? 

Of schrikt korte afleveringen juist 

luisteraars af? Welk format is het 

beste en hoe kies je een lengte die 

past bij jouw content? In deze af-

levering hoor je de laatste cijfers, 

zodat jij een goede lengte van je 

podcast afleveringen kiest.

Welke microfoon is het beste?

Vaak krijg je een heel technisch verhaal als je aan iemand vraagt wat de beste 

podcast microfoon is. Er zijn namelijk zoveel opties beschikbaar; van jouw mobiel 

tot een professionele microfoon. Ik ben van mening dat niet één microfoon voor 

iedereen geschikt is. Maar ik weet wel hoe jij de microfoon kiest die voor jouw si-

tuatie het best bij je past. En je hoort dat ik daar best een afwijkende mening over 

heb. Beluister deze podcast aflevering, zodat jij de microfoon kiest die het best bij 

jou past.

Scan de QR code om mijn antwoord op deze  

veelgestelde vraag nu direct te beluisteren.

#8

#7

57.



Zal ik in het Nederlands of Engels 

podcasten?

Als je voor een Engelstalige doel-

groep podcast, vraag je je mis-

schien af of je beter in het Neder-

lands of Engels kunt podcasten. 

Beide keuzes hebben zowel voor- 

als nadelen. Welke optie het bes-

te is voor jou hangt hierbij af van 

verschillende factoren. In deze 

podcast aflevering krijg je over-

wegingen mee die je helpen bij 

het maken van de juiste keuze.  

Beluister de podcast aflevering om 

te beslissen in welke taal jij gaat 

pod casten.

Is podcasten voor een niche

doelgroep een goed idee?

Als je voor een specifieke doel-

groep of over een specialistisch 

onderwerp podcast, heb je een 

niche podcast. Zelf zie ik bij mijn 

klanten heel toffe voorbeelden van 

niche podcasts, terwijl ik toch wel 

heel vaak de vraag krijg: is mijn 

doelgroep niet te klein of is mijn 

onderwerp niet te specifiek? 

In deze aflevering hoor je een aan-

tal voorbeelden van interessante 

podcast makers, zodat jij kunt be-

sluiten of een niche podcast de 

goede keuze is voor jou.

Welke ingredienten heeft een succesvolle podcast?

Je hebt niet meer dan een telefoon met microfoon nodig, je publiceert je audio 

opname en voilà: jouw eigen podcast is een feit! Maar is je podcast ook succesvol? 

In deze aflevering hoor je drie pijlers van een succesvolle podcast en je hoort 12 

ingrediënten om van jouw podcast een doorslaggevend succes te maken.

#9 #10

#11

Scan de QR 

code om mijn 

antwoord 

op deze 

veelgestelde 

vraag nu direct 

te beluisteren.

Scan de QR code om mijn antwoord op deze veelgestelde vraag nu direct te 

beluisteren.

Scan de QR code  

om mijn antwoord 

op deze veel-

gestelde vraag nu  

direct te beluisteren.
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Wat zijn de meest gemaakte fouten van podcast makers? 

Alhoewel ik zelf niet zo van het woord ‘fouten’ houd, hoor je in deze podcast  

aflevering tóch de 10 grootste missers die ik zie als het gaat om podcasten. Niet om 

anderen te bashen of te demotiveren. Sterker nog: ik denk dat er geen fouten be-

staan, maar dat je alleen maar kunt leren van missers. Het is mijn intentie om jou 

met deze podcast te behoeden voor deze fouten. Zodat je lekker smooth je eigen 

podcast start of vol in flow je podcast voortzet. Doe er je voordeel mee!

#12

Scan de QR code om mijn antwoord op deze  

veelgestelde vraag nu direct te beluisteren.
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ZOEK NIET LANGER.

Alles is er al!
 
JE HOEFT ALLEEN 
MAAR DE MICROFOON 
AAN TE ZETTEN.

Mirjam



Thijs Lindhout is podcaster en theatermaker. Sterker nog, ruim 5 jaar geleden begon 

hij met zijn podcast om zijn droom waar te maken: theaters uitverkopen met een 

inspirerende avond vol entertainment. Die droom kwam uit. Door zijn goed beluisterde 

podcast staat hij nu in uitverkochte theaterzalen.
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Vijf jaar geleden was Thijs een van de eerste 

podcastmakers die zich richtte op persoonlijke 

ontwikkeling. In zijn podcast interviewt hij 

BN’ers, topsporters, experts of mensen met 

een bijzonder verhaal, zoals André Kuipers, Ali 

B en Rico Verhoeven. Mooie gesprekken over 

geluk en succes met inmiddels meer dan 200 

gasten en miljoenen streams. Maar dat is niet 

altijd zo geweest. 

Meer zichtbaarheid 

Thijs begon zijn podcast om meer 

zichtbaarheid te krijgen. Hij ging geluk en 

succes bij andere mensen onderzoeken en 

dat ook in zijn eigen leven toepassen. Sinds 

de start brengt hij wekelijks een nieuwe 

podcastinterview uit. “Voordat ik 5 jaar 

geleden begon met mijn podcast, huurde ik 

een theater om mijn voorstelling te geven. 

Daar kwamen wat familieleden en vrienden 

naartoe, maar na 2 uitvoeringen hield dat 

wel zo’n beetje op en bleef de zaal leeg. Ik 

realiseerde me dat ik een groter bereik en 

bekendheid nodig had om mijn zalen te 

vullen. Daarom nam ik me voor om een 

wekelijkse podcast op te nemen en dat 2 jaar 

vol te houden. Ik ben nogal van de extremen; 

ik doe iets goed of ik doe het niet. Mijn 

podcast viel in de eerste categorie,” vertelt 

Thijs lachend. 

Afspraken nakomen 

Als mensen vragen hoe hij het zo lang heeft 

volgehouden, is het antwoord voor hem dan 

ook heel logisch: “Ik had gezegd dat ik dit zou 

doen, dus dan doe ik het ook. Met alleen af 

en toe een pauze voor een vakantie of toen ik 

een burn-out had. Maar die andere 48 weken 

per jaar staat er elke week weer een nieuwe 

podcast klaar.”

 

Succes ingrediënten 

Thijs’ podcast is enorm populair, hij heeft 

inmiddels meer dan 4 miljoen downloads.

Wat zijn de succes ingrediënten van zijn 

podcast? Toen hij begon waren er nog weinig 

podcasts over persoonlijke ontwikkeling. 

Maar het interviewen van bekende mensen 

over dit onderwerp bleek een succesformule. 

Een die inmiddels ook gebruikt wordt door ▶ 

UITVERKOCHTE 
THEATERZALEN
DOOR ZIJN PODCAST

Thijs Lindhout
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podcasters als Giel Beelen met Kukuru en 

Richard de Leth met zijn Oersterk podcast: 

“Die mensen doe het ontzettend goed en 

zitten behoorlijk in mijn vaarwater. Ik zie 

mijn luistercijfers daardoor wel omlaag gaan, 

vooral als ik minder tijd maak om mijn eigen 

podcast te promoten. Goede promotie is echt 

key voor hoge luistercijfers.” 

Aandacht aan besteden 

Promotie was bijvoorbeeld iets wat hij 

terugkijkend in het begin wel beter had 

kunnen doen: “Ik dacht dat een keer roepen 

op Linkedin en Facebook wel voldoende 

zou zijn. Mensen liken het dan wel, maar 

scrollen vervolgens door. Pas toen ik tijdens 

het opnemen al stories ben gaan plaatsen 

van de opname en er consequent meer over 

deelde, gingen de luistercijfers echt groeien.” 

Inmiddels neemt hij de gesprekken ook met 

camera op voor plaatsing op YouTube. “Daar 

kun je ontzettend goede snippets uithalen 

die weer handig zijn voor de promotie”, vult 

Thijs aan. 

Publiek als motivatiebron 

Succes komt niet vanzelf is hij inmiddels achter, 

promotie blijft belangrijk. Vooral nu hij de 

afgelopen 1,5 jaar door de corona-maatregelen 

niet in het theater kon staan. En dat had invloed 

op zijn motivatie: “Ik miste de interactie met 

mijn luisteraars als ik alleen podcasts opneem. 

Juist in het theater voel je de energie van het 

publiek, zie je hun emoties, spreek je ze na de 

show en hoor je hun verhalen. Dat is voor mij 

zo’n grote motivatiebron. Gelukkig kan ik nu 

weer het podium op!” 

De magie van podcasten 

Zijn podcast leverde hem meer op dan alleen 

het vullen van zalen. “Mijn doel was vooral 

personal branding, maar alle gesprekken 

hebben me zoveel gebracht. Ik heb ontzettend 

veel kennis opgedaan door alle mensen die 

ik gesproken heb. Of het nu gaat om slaap, 

spiritualiteit, liefde of omgaan met tegenslag. 

En soms word ik zo geraakt door een gast en 

zijn of haar verhaal, dat is echt magisch mooi.” 

Alles begint  
met motivatie

Kwetsbaarheid opzoeken 

De interviews waren zeker in het begin 

behoorlijk spannend: “Door de zenuwen was 

het lastig om de diepgang op te zoeken. Ik 

was vooral bezig met de vragen die ik had 

voorbereid. Naarmate ik het vaker deed, 

kwam er een soort ontspanning en durfde ik 

die vragen los te laten en meer te reageren op 

wat iemand zegt of een gezichtsuitdrukking 

die ik opmerkte. Daardoor durf ik makkelijker 

die kwetsbaarheid op te zoeken en krijg je juist 

die pure en persoonlijke verhalen,” vertelt Thijs. 

Geld verdienen 

Inmiddels verdient Thijs ook geld met zijn 

podcast. Zijn gasten doen af en toe speciale 

aanbiedingen aan zijn luisteraars, waar hij 

een bepaalde commissie van krijgt. “Ik ben 

daar altijd heel transparant over, vertel dat er 

voor mij ook iets inzit. Want ik zie het echt als 

een win-win-win situatie. Mijn gast bereikt 

meer publiek en maakt extra omzet, mijn 

luisteraars krijgen een deal die ze nergens 

anders vinden en ik verdien er ook wat 

aan.” Dat geeft hem extra budget om meer 

content te delen of betere apparatuur aan te 

schaffen. 

Meer levens veranderen 

Tot nu toe maakt Thijs zijn podcasts met een 

klein team. Een freelance assistent regelt 

zijn interviews en een editor bewerkt de 
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opnames. Maar dat zou hij in de toekomst 

graag professionaliseren: “De komende 

jaren wil ik dat graag uitbouwen tot een 

groter team en er een echt mediabedrijf van 

maken. Dan kunnen we het beter aanpakken, 

meer geld verdienen en daardoor meer 

inspirerende content delen, meer mensen 

bereiken en op een hele toffe manier super 

impactvol zijn en levens veranderen. Echt 

een verschil maken, dat lijkt me geweldig!” 

Zonder motivatie kom je er niet 

Zoveel jaren podcasten gaat gepaard met 

ups en downs. Het blijven doorzetten is 

Thijs vooral gelukt door zijn motivatie om 

het te doen. En dat is ook meteen zijn tip 

voor andere podcast makers: “Je moet een 

groot verlangen hebben om dit te kunnen 

volhouden want het is geen gemakkelijke 

weg. Alles begint met motivatie. Als die 

motivatie niet groot genoeg is, haak je snel 

af als het een keertje ‘tough’ wordt. Maar 

als je why groot genoeg is, dan wil je alles 

doen. Het begint dus met een beetje soul 

searching en zorgen dat je je motivatie 

helemaal helder hebt. Daarna is het een 

kwestie van beginnen en volhouden.” ■
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DENK ALS 
EEN ARTIEST.Juist als je 

   dat niet bent.
Anne Quaars
THE MESSAGING ARTIST



‘Het heeft geen énkele zin meer om te 

starten met podcasten. De markt is al 

he-le-maal verzadigd. Wat ga jij daar nou 

nog aan toevoegen?’

Right.

Mocht je jezelf betrappen op zo’n gedachte, 

stel je je dan even het volgende voor. Een 

grote rode schoen, van ongeveer 22 cm.  

Met een lange naaldhak. Die zo, hup, jou 

een schop onder je achterste geeft.

Want hé. De kansen liggen voor het 

oprapen. Voice staat nog maar het begin.

That’s right.

Ok. Podcasten dus.

Maar hoe onderscheid je je dan? Want ja, 

de markt is explosief groeiende.

Hoe creëer je dan een écht eigen geluid? 

Dat opvalt. Aankomt. Binnenkomt. Waar 

we voor terugkomen. Fan van worden.

Een geluid dat onthouden wordt.  

En waarvoor gekocht wordt. 

Dan heb je het 
radicaal anders aan 
te pakken.

COLUMN ANNE QUAARS
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Mijn pleidooi? Denk als een artiest. Juist als je dat niet bent. Want in een wereld 

waarin alles vluchtiger wordt… Vallen tijdloze marketing meesterwerken op. In 

een wereld waar we, al scrollend en swipend, platgegooid worden met gratis 

informatie… Snakken we naar memorabele ervaringen. Diepere connectie. 

Dáár liggen de kansen. Ook voor podcasten. Want geen enkel ander medium 

komt directer bij je klanten binnen.

De kansen 
liggen voor 
het oprapen. 
Voice staat 
nog maar aan 
het begin.

Benader je podcast dus niet als een 

‘format’. Benader je podcast als een 

platform. Jouw eigen stage. Je podium, 

waar je kunt spelen met audio. En het 

beste van jezelf kan laten horen. Ik deed 

dat voor mijn eigen podcast Preachings 

by Q die ik, samen met m’n broer en audio 

engineer Matthijs Quaars, maakte. Het is 

een hoorspel x 3D sound  experience.

We combineren spoken word. Storytelling. Motivational speeching.  

Muziek. 3D-sound fx. Ik kreeg talloze -soms huilende- bedankjes ervoor. Vele 

onbekenden die na 1 episode direct high end klant werden. Dat was nooit gelukt 

als ik in het vaste format was blijven hangen.

Dus ja. Als je loslaat hoe ‘t hoort. Of hoe iedereen ‘t doet. Als je jezelf toestaat om 

helemaal vanuit jezelf te creëren. Je meest ‘moedige message’ laat klinken op je 

eigen platform. Doordrenkt van beleving. Rechtstreeks uit jouw hart, in het oor 

van je klant.

Ja. Dan kun je verdomd onderscheidend podcasten. ■

Anne
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JE KUNT OOKconsistent
ZIJN DOOR 

INCONSISTENT
TE ZIJN

Eelco de Boer 
INTERNET ONDERNEMER



VOOR EEN 
SUCCESVOLLE 
PODCAST

6 Ondernemerslessen

VAN EELCO DE BOER
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Les #1 Zie de start van je podcast als 

een experiment

“Veel ondernemers stellen het starten van 

hun podcast uit omdat ze bang zijn dat ze 

er voor de rest van hun leven aan vastzitten. 

Maar dat hoeft helemaal niet. Zie je podcast 

als een experiment. Spreek met jezelf af dat 

je er 5 of 10 maakt. Denk er niet te lang over 

na en start met opnemen. Je hebt, zeker in 

het begin, geen spannende spullen nodig 

om met je podcast te starten. Alleen een 

mobiele telefoon met opnamefunctie is 

genoeg.”

“In mijn 1e aflevering heb ik gewoon gezegd 

dat ik net startte en dat alles misschien nog 

niet perfect is. Neem die 5 of 10 afleveringen 

op, zoals je met jezelf hebt afgesproken. 

Publiceer ze en evalueer vervolgens of dit 

iets is waar je mee wil doorgaan of niet. 

De kans is groot dat je zelfs met die paar 

afleveringen al leuke reacties krijgt, die jou 

stimuleren om door te gaan.”

Les #2  Wees niet te kritisch en laat 

perfectionisme los

“Je eerste episode is vaak je slechtste, dus 

wees niet te perfectionistisch of kritisch. Je 

wordt alleen beter naarmate je iets vaker 

doet. Publiceer ook de afleveringen die jij 

minder goed vindt. Waarschijnlijk ben jij zelf 

kritischer dan jouw luisteraars en zijn die 

afleveringen voor hen wel heel waardevol.”

“Met je podcast neem je je luisteraars mee 

in jouw journey. Mijn 1e podcast is heel 

anders als mijn laatste. En ik ben zelf ook 

veranderd, net als mijn business. Het is 

voor je luisteraars juist inspirerend om te 

zien waar je stond toen je met je podcast 

begon en waar je een tijdje later staat.”

Les #3 Maak je niet al te druk om 

consistentie

“In tegenstelling tot wat anderen roepen, 

hoef je je wat mij betreft niet altijd super 

druk te maken om consistentie. Natuurlijk 

neem je met regelmaat een podcast op als 

het onderdeel uitmaakt van je strategie om 

succesvol te worden. Maar leg je zelf niet 

teveel druk op, daardoor loop je het risico 

om af te haken. Er mag ergens best een 

gat zitten van een paar weken. Je kunt ook 

consistent zijn door inconsistent te zijn” ▶

Als er iemand ervaring heeft met podcasts en het opzetten van succesvolle bedrijven, 

dan is het Eelco de Boer wel. Hij is een online ondernemer én podcast pionier in hart 

en nieren. Wat zijn Eelco’s 6 ondernemerslessen voor je podcast, zodat je niet alleen 

mooie afleveringen maakt, maar er ook nog eens geld mee verdient?
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“Je podcasts gaan for life mee. Die zijn niet 

aan een moment gebonden zoals met je 

social media posts. Met je podcast bouw 

je waardevolle assets en een legacy op die 

tijdloos zijn. Over een paar jaar zie je niet meer 

dat je tussendoor minder frequent opnam. 

Ja, er vallen op dat moment misschien wat 

luisteraars af. Maar als jij daarna weer goede 

podcasts maakt, komen ze vanzelf terug.”

Les #4 Laat je niet (teveel) leiden door 

reacties en cijfers

“Ik ben op mijn best als ik mijn podcasts 

rauw en puur houd. Als ik creëer wat ik wil 

creëren. Ik wil me zo min mogelijk laten 

beïnvloeden door externe factoren. Daarom 

wil ik mijn boodschap niet aanpassen 

op basis van reacties en cijfers. In die 20 

jaar dat ik onderneem, heb ik nog nooit 

gekeken naar het aantal uitschrijvingen op 

mijn mailinglijst en dus ook niet naar mijn 

podcast statistieken.”

“De laatste keer dat ik een negatieve e-mail 

heb gelezen is ruim 15 jaar geleden. Natuurlijk 

zie ik wel de life changing positieve verhalen. 

Maar het gaat erom dat ondernemers 

vaak geneigd zijn om hun strategie aan te 

passen op basis van feedback. Dat je jezelf 

bijvoorbeeld gaat matigen of juist getriggerd 

wordt en veel meer gaat doen. En dus niet 

bij jezelf blijft. Ik wil zo puur en oprecht 

mogelijk zijn en zelf mijn strategie bepalen. 

De podcasts die het meest leven en waar ik 

de meeste reacties op krijg, zijn de episodes 

waar ik met niets of niemand rekening houd. 

Die realness spreekt aan.”

Les #5  Gebruik je podcast als 

verdienmodel

“Er zijn meerdere manieren om geld 

te verdienen met je podcast. Je kunt je 

podcast laten sponsoren. Je kunt extra’s 

bieden in de vorm van een abonnement. 

Als je interviews doet in je podcasts, kun 

je een deel van zo’n gesprek achter een 

betaalmuur zetten. Dat is ook een vorm 

van premium content/abonnement. En 

natuurlijk kun je in je podcast trainingen en 

diensten promoten.”

“Om meer mensen op je mailinglijst te 

krijgen, is het interessant om een van je 

podcasts te gebruiken als gratis weggever. 

Kijk welke aflevering het best beluisterd 

is en gebruik dat onderwerp voor een 

Facebook campagne. Daarmee trek je 

mensen naar een speciale opt-in pagina. 

Vraag ze hun gegevens in te vullen en geef 

ze op de bedankpagina de link naar die 

podcastaflevering op Spotify etc. waar jij 

ingaat op dat onderwerp. Dat levert ook 

weer nieuwe volgers op.”

Les #6 Zorg dat het goed met je gaat

“Voor mij geldt; hoe beter het met me gaat, 

hoe creatiever ik word en hoe makkelijker 

dingen als podcasts opnemen gaan. Als je 

lekker in je vel zit, is het makkelijk om te 

creëren. Maar als je niet lekker in je vel zit, 

is dat veel moeilijker. Dan gaat je aandacht 

naar andere zaken en heb je geen of minder 

ruimte in je hoofd om in een flow te komen.”

“Daarom doe ik mijn best om zo gelukkig 

mogelijk te zijn. Hoe gelukkiger ik ben, des 

te beter mijn content is, des te beter het met 

mijn business gaat. En dat geldt eigenlijk 

voor alle ondernemers. En het mooie is, je 

straalt een andere energie uit als het goed 

met je gaat. En dat inspireert.” ■
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HOE BETER 
MIJN PODCAST 
AFLEVERINGEN 
ZIJN.

Hoe 
gelukkiger 
 ik ben
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In het voorjaar van 2019 mocht ik te gast 

zijn in de Hooked on Business podcast 

van Mirjam Hegger. We spraken over mijn 

stichting MommaLuv waarmee mijn team 

en ik zwangere vrouwen in Afrika supporten 

met kraam- en babypakketten.

Het uur dat we praatten in de podcast vloog 

voorbij en het werd een gesprek over geven 

in de breedste zin van het woord. Wat het 

doet met je leven in het algemeen, als je de 

hele dag met geven bezig mag zijn.

Toen de microfoons uitgingen, was er zowel 

bij Mirjam als bij mij een zaadje geplant 

om een groot ‘geef’-project uit de grond te 

stampen.

De podcastaflevering werd enorm goed 

beluisterd en creëerde momentum. Het 

meest inspirerende aan Mirjam vind ik dat 

ze niet eindeloos filosofeert over hoe iets 

aan te pakken, maar gewoon dóet! En ze 

denkt groots!

Zo bedachten we aanvankelijk een 

benefietdiner waarvan de opbrengst 

naar MommaLuv zou gaan. Tegelijkertijd 

merkten we dat er zoveel mensen wilden 

aanhaken en openstonden om óók te geven, 

dat het zonde zou zijn om dit benefiet klein 

te houden.

Samen met de meest geweldige sprekers 

zoals Simone Levie en Thijs Lindhout en 

een vat vol gave andere ondernemers, 

creëerden we in oktober 2019 het Hooked 

on Giving Event. Iedereen met Instagram 

op zijn telefoon móet het voorbij hebben 

zien komen. Het was overal!

Die avond werd er maar liefst 17.188,50 euro 

opgehaald voor stichting MommaLuv! Met 

dit geld hebben we zoveel verschil kunnen 

maken voor moeders en kindjes in Afrika. 

200 nieuwe wereldburgertjes die hun 

leventje nét wat veiliger konden opstarten 

door onze MommaLuv-pakketten.

Dit is een 1-op-1 gevolg van dat mooie 

podcastinterview een paar maanden 

eerder. Geven hoeft niet moeilijk te zijn! En 

dat je een podcast als tool kunt inzetten om 

de mensen te bereiken die bereid zijn tot 

geven en delen, dat staat als een paal boven 

water! ■

Mandy

Alhoewel ik zelf geen podcast heb, heeft podcasten enorm 

veel betekend voor mijn stichting MommaLuv!

GEVEN HOEFT 
NIETmoeilijk te zijn!

 COLUMN MANDY LADAN
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Three Spirits Nightcap

The Dream Maker

Ben je op zoek naar een alcoholvrij 

alternatief voor dat laatste 

drankje van de avond? Probeer 

dit kalmerende botanische 

wonder. Een heerlijk fijne neus en 

zachte en pittige afdronk maakt 

dit tot een echte favoriet. Deze 

“Dream Maker” is gemaakt van 

boomsappen, aromatische platen 

en valeriaan. 

Alcoholvrije tip voor 

whiskeyliefhebbers

Steeds meer dranken hebben 

ook alcoholvrije alternatieven. Dat 

geldt voor wijn, bier en spirits zoals 

gin. Maar nu is er ook alcoholvrije 

whiskey. Deze Abstinence Epilogue 

is een prachtig alternatief dat 

zelfs de rokerige smaak en warme 

afdronk weet na te bootsen met 

tonen van honing, karamel en 

geroosterd hout. Lekker on the 

rocks of met ginger ale.

ALT

Alcoholvrije Bubbels

Heerlijke alcoholvrije champagne 

van ALT. Deze sparkling wordt 

gemaakt met een traditioneel 

wijnmakers proces. De chardonnay 

druiven worden met liefde geoogst 

in Spanje om er vervolgens een 

wijn van te maken. Daarna wordt 

de alcohol uit de wijn gehaald via 

vacuüm destillatie. Het resultaat is 

een frisse sparkling met tonen van 

citrus en groene appel. Lekker als 

aperitief, tijdens een fijne maaltijd 

– of eigenlijk op elk moment. 

Ken je NIX & NIX al? Onze volledige alcoholvrije slijterij heeft een enorme keuze aan 

alcoholvrije- bieren, wijnen en sterke drank. Voor een groot deel zelf geïmporteerd. Van 

de diepe bossen in Scandinavië tot de vruchtbare kust van Zuid-Afrika. Bij NIX & NIX 

vind je alles om op je feest of receptie lekkere en mooie alcoholvrije dranken te kunnen 

schenken. We hebben meer dan 70 verschillende bieren, 30 verschillende wijnen en 40 

spirits. Alcoholvrije Gin & Tonic, Whisky of Champagne? Dan slaag je zeker bij NIX & NIX.

Grote Houtstraat 110

Haarlem

NIX & NIX heeft op dit moment drie vestigingen:

En natuurlijk kun je ook gewoon online bestellen: www.nixennix.com

ADVERTENTIE

Middenwaard 1

Heerhugowaard

(Winkelcentrum Middenwaard)

De Passage 52

Nieuwegein 

(Winkelcentrum Cityplaza)

NIX & NIX
DE EERSTE ALCOHOLVRIJE SLIJTERIJ VAN NEDERLAND



Igor Beuker is al ruim twintig jaar actief als internationaal spreker en 

futurist. Hij heeft tientallen trends voorspeld en zien uitkomen. Tesla 

was een broodje-aapverhaal, YouTube alleen voor kattenfilmpjes. Maar 

Igor wist beter. Vaak ziet hij iets als 5-10 jaar van te voren aankomen 

en 84% van zijn voorspellingen zijn uitgekomen. Als het om podcasten 

gaat, voorspelt hij: “Voice is de toekomst en podcasten een blijvertje. 

Je kunt er een hoop mee bereiken. Als je het maar niet half doet.”

Go big, 
go niche 

or go home! 

Igor Beuker 
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Nieuw leven 

Op zijn 24e werd het tapijt 

onder Igor’s leven vandaan 

gerukt. Hij werd uit betaald 

voetbal geschopt en was 

al van de Universiteit 

verwijderd. Dag identiteit, 

passie, inkomen en 

lifestyle. Wat nu? Hij 

kwam in de wereld van 

marketing terecht en klom 

op tot Chief Marketing 

Officer (CMO) bij een 

aantal beursgenoteerde 

bedrijven. 

Dit wordt de meest 
revolutionaire 
technologie, dit gaat 
alles op zijn kop 
zetten.

Nieuwe passie 

Rond 1994 ontdekte hij 

het internet en dacht 

direct ‘dit wordt de meest 

revolutionaire technologie, 

dit gaat alles op zijn kop 

zetten.’ Een nieuwe passie 

was geboren. Inmiddels 

staat hij al 20 jaar als spreker 

op de grote internationale 

podia, maakte hij 5 exits 

en investeerde hij als 

angel investor in 24 sociale 

startups. Bedrijven die de 

wereld schoner, eerlijker 

en beter maken. “Succes 

in de toekomst start met 

imagination en het hebben 

van een radicale visie, 

niet om gelijk hebben. Dit 

tijdperk draait om cultuur, 

mindset en DNA”.  

Outsiders scoren 

“Bij het voorspellen gaat 

het er niet om dat je gelijk 

hebt. Het gaat erom dat 

je bepaalde toekomstige 

ontwikkelingen kunt 

zien en welke trends een 

sector op zijn kop gaan 

zetten. Dat zie je steeds 

weer gebeuren. Denk 

aan een Tesla, Facebook, 

AirBnB, Google. Allemaal 

bedrijven die in het begin 

werden uitgelachen door 

de gevestigde orde in die 

sectoren. Maar het zijn juist 

de outsiders die trends 

zien en succesvol worden. 

De mensen die niet bang 

zijn om iets nieuws te 

proberen”, vertelt Igor.  

Het zijn de outsiders 
die trends zien en 
verzilveren
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Voice groeit 

De afgelopen jaren ziet hij de ontwikkeling 

van voice toenemen. Een toename van 

ingeproken berichtjes op WhatsApp. Alexa 

of Google Home die verschillende opties 

voor een vlucht kunnen zoeken. En als het 

aan hem ligt, kunnen we binnen een aantal 

jaar ook onze TV met stemopdrachten 

bedienen. Net als alle andere apparaten 

om ons heen. Igor: “We gaan weg van 

toetsenbord en de homeknop en steeds 

meer praten tegen slimme apparaten.” 

Time-saver 

Dat gaat ons veel tijd schelen, 

denkt Igor: “Geen gedoe meer met 

afstandsbedieningen en menu’s. En wil 

je bijvoorbeeld een boek schrijven, dan 

spreek je het gewoon in. De software zet 

het om naar tekst en daarna hoeft het 

alleen nog geredigeerd te worden. En wie 

wil luisteren, kiest voor de audio-versie.” 

Verschillende doelgroepen

Door die verschillende media te gebruiken, 

bereik je verschillende doelgroepen. Een 

blog of artikel voor mensen die graag lezen, 

een podcast voor mensen die auditief leren, 

video voor wie liever wil kijken en luisteren. 

Er zijn verschillende soorten mensen en 

wensen, dus het is belangrijk om daar 

rekening mee te houden in educatie en 

entertainment.  

Contact met je doelgroep 

Igor vult aan: “Je content zorgt voor 

direct contact met je doelgroep en op die 

manier bouw je een relatie met ze op. En 

dan heb ik het niet over plat adverteren 

maar juist het bieden van toegevoegde 

waarde door communities, kennis delen, je 

passie overdragen. Want als je alleen maar 

verkooppraatjes deelt, zijn mensen snel 

vertrokken.” 

Van Fans on Lease naar eigen kanalen 

Daarbij is het belangrijk om die content 

zoveel mogelijk te publiceren op je eigen 

kanalen en je eigen bestand fans op te 

bouwen: “Op social media heb je Fans on 

Lease. De fans zijn niet van jou en Big Tech 

censureert de content en knijpt ook nog 

eens je organische fanbereik naar maximaal 

5%. Controleer je eigen fanrelaties en zorg 

dat je niet afhankelijk bent van de grillen 

van Big Tech spelers.” 

Niet blindstaren op social media 

Igor vindt dat teveel artiesten, atleten, 

merken en events zich blindstaren op die 

social media en adverteren: “Denk na voor 

je eraan begint. Wat is marketingtechnisch, 

strategisch en tactisch slim om te doen? 

Bij podcasten ben je niet per sé afhankelijk 

van social media. Zet er een camera bij 

en je hebt ook video. En werk het uit als 

artikel voor wie graag leest. Zo heb je 

die verschillende doelgroepen weer te 

pakken.” ▶
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Lange termijn strategie 

Igor ziet podcasten als een mooie lange 

termijn strategie en geen quick win. “Joe 

Rogan is daar een mooi voorbeeld van. Hij 

begon als stand-up comedian en heeft 

jarenlang aan zijn podcast gewerkt vanuit 

passie. Daar vond hij zijn doelgroep bij 

die vervolgens zo groot werd dat hij een 

miljoenendeal scoorde met Spotify. Dat 

is natuurlijk prachtig, maar ook niet voor 

iedereen weggelegd.”  

Durf anders te zijn 

En hij vindt dat ook niet altijd nodig. “Ik 

vind dat een waardeoordeel soms teveel 

van geld afhangt. Mensen laten zich gek 

maken door vanity metrics als luistercijfers, 

likes en dat soort dingen. Maar ik beïnvloed 

liever 10 wereldleiders, dan 50.000 

willekeurige mensen. Less is more. Durf 

anders te zijn. Zorg dat het vanuit je hart 

komt. Je purpose en passie zijn belangrijk, 

want dan ga je door.” 

Goede kwalitatieve content 

De basis van een podcast is goede 

kwalitatieve content en je doelgroep. 

“Het halen van hoge luistercijfers is geen 

wedstrijd, want dan winnen de celebrities 

toch”, lacht Igor. “Ook kleinere podcasts 

over een specifiek onderwerp of voor 

een specifieke doelgroep kunnen het 

heel goed doen. Niches waarin specifiek 

onderwerpen door experts worden 

besproken die nergens anders zendtijd of 

ruimte krijgen. Dan ben je misschien niet 

heel groot, maar wel belangrijk voor die 

kleine interessante doelgroep.” 

Go big, go niche or go home

“Podcasting kan heel goed zijn voor je 

personal branding,  Je kunt direct geld 

verdienen met advertising, betaalde links, 

abonnementen en andere modellen. En 

als je personal merk groeit, groeien je fees 

en boekingen mee. Tegenwoordig kun je 

de hele wereld bereiken. Je hoeft alleen 

maar waarde toe te voegen. Dus maak een 

keuze: go big, go niche or go home, maar 

doe het niet half!” ■

We gaan steeds 
meer praten tegen 
apparaten
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Less is more

Igor Beuker 
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Podcasten is fun! Toch hoor ik van 

podcast makers dat ze weleens een dipje 

ervaren. En, eerlijk is eerlijk, soms kun je 

best wel wat nieuwe inspiratie gebruiken. 

Hoe zorg je ervoor dat podcasten leuk 

blijft? Hoe houd je het vol, ook als je even 

helemaal geen zin of tijd hebt? 10 tips 

om de lol erin te houden:  

Tip #1   
Uit onderzoek blijkt dat een kind ruim 300 

keer op een dag lacht. Wij volwassenen 

halen vaak niet meer dan 15 keer, terwijl 

lachen je positieve energie en ontspanning 

geeft. Breng simpelweg wat vaker een 

glimlach op je gezicht door je mondhoeken 

naar boven te bewegen. Juist als je even 

geen zin hebt of de techniek tegenzit. 

Daardoor krijgen je hersenen een positief 

signaal. Let’s have fun! 

PODCAST FUNTips
Tip #2  
Heb je geen inspiratie voor een nieuwe 

podcast aflevering? “Inspireren is een 

werkwoord”, zei Edwin Selij van de ‘Kom 

uit Hypnose’ Podcast tijdens het eerste 

Podcast Summit in 2020. Ofwel: láát je 

inspireren! Maak een wandeling, luister 

een podcast of mediteer: doe iets wat er 

bij jou voor zorgt dat jij geïnspireerd raakt 

en weer lekker in de creatieflow komt om 

prachtige afleveringen te maken. 

Tip #3  
Er zijn altijd wel stemmetjes in je hoofd 

die zeggen dat je iets niet goed genoeg 

weet of kunt. Waarom zou je daar naar 

luisteren? Het helpt je in elk geval niet 

vooruit. Er zitten zoveel luisteraars op jouw 

kennis, expertise en inspiratie te wachten, 

dus: laat je niet afleiden en let’s go! 
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De belangrijkste fun om jouw 

podcast te maken, haal je uit de 

drive die je hebt om jouw kennis, 

entertainment, inspiratie en 

expertise te delen. Voel de impact 

die je kunt maken. De levens die 

je kunt veranderen. Het beweging 

die je in gang kunt zetten. En de 

betekenis die je kunt geven. Op 

die manier wordt het zo leuk om je 

stem te laten horen!

Gouden Tip  

Tip #4  
Denk je dat je per sé dagelijks of wekelijks 

moet podcasten als je begint? En 

weerhoud je dat, omdat je niet of je dat 

wel kunt volhouden? Een goed alternatief 

is het werken in seizoenen. Je maakt een 

reeks afleveringen in een seizoen van 

bijvoorbeeld drie of zes maanden. Als je 

vervolgens merkt dat je gebrek aan tijd of 

inspiratie hebt, sluit je het seizoen af. 

Tip #5  
Neem een pauze als je wilt doorgaan en 

ga door als je wilt pauzeren. Haal je pen 

niet van papier, maar schrijf juist dóór. 

Of neem eens wat vaker pauze en ga iets 

totaal anders doen dan waar je mee bezig 

was. Kortom: doe iets anders dan wat je 

normaal zou doen, dat kan een ongekende 

creativiteit losmaken. 

Tip #6  
Weet dat ook de meest geoefende 

artiesten, sporters en podcast makers 

regelmatig te maken krijgen met 

tegenvallende resultaten en gebrek aan 

energie of inspiratie. Wat hen succesvol 

maakt, is dat ze tóch doorgaan, no matter 

wat. Laat je leiden door je drive om een 

prachtige podcast neer te zetten. Dus: ga 

podcasten, juist dan! 

Tip #7  
Batch. Wat ik zelf bijvoorbeeld doe, is 

minimaal een uur blokken om nieuwe 

topics voor mijn afleveringen te 

brainstormen. Heb ik een onderwerp te 

pakken, dan brainstorm ik daar weer op 

door. Op die manier heb je in no-time 

tientallen onderwerpen voor afleveringen 

te pakken. Neem vervolgens in batch op. 

Op die manier heb je nooit meer tekort aan 

inspiratie en afleveringen. 

Tip #8  
Het valt me op dat heel veel ondernemers 

continu nieuwe content maken. Stop met 

opnieuw verzinnen, kijk wat er al ligt. Schreef 

je een jaar geleden een top-blog? Maak daar 

ook een video en podcast van. Heb je een 

goede video gemaakt? Haal de audio eruit, 

zodat het ook een podcast is. Transcribeer, 

zodat je ook een blog hebt. We zijn als 

ondernemers zo geneigd om te denken 

dat we telkens het wiel opnieuw moeten 

uitvinden, terwijl je al goud gemaakt hebt. 

Als je naar een concert van Madonna gaat, 

wil je toch ook haar grootste hits horen? Durf 

te herhalen! 

Tip #9 
Wat denk jij als jij het perfecte plaatje op 

Instagram ziet? Duidelijk wit gemaakte 

tanden. Gephotoshopte rode wangen. En 

gladgetrokken huid. Trekt het je aan of stoot 

het je af? Waarschijnlijk het laatste. Iedereen 

ziet liever iets ‘echts’ in plaats van nep. Stop 

dus met het editen van elk kuchje, uh-tje 

en verspreking in je podcast afleveringen. 

Het kost je niet alleen heel veel tijd, maar 

maakt je ook nog eens onnodig onzeker. 

Perfectionisme is zooo vorige eeuw 😉 
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