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14 ANTWOORDEN OP DE MEEST 
GESTELDE TECHNISCHE PODCAST 

VRAGEN

Boek Extra
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Als ik kijk naar de meest gestelde vragen die ik krijg over 
podcasting, dan is zeker de helft van de vragen technisch 
gerelateerd. 

Zoals:

• Welke apparatuur moet ik gebruiken?
• Hoe neem ik op?
• Welk editing programma is handig?
• Op welke podcast platformen moet ik staan om goed 
  beluisterd te worden?

Wat ik zie, is dat techniek vaak een reden is waarom bedrijven een 
podcast uitstellen. Super zonde, want zo ingewikkeld hoeft het 
zeker niet te zijn! 

Daarom krijg jij als Boek Extra antwoord op de 14 meest gestelde 
technische podcast vragen. 

Here we go!

Mirjam
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#1
WAT IS EEN PODCAST NU EIGENLIJK?

Een podcast is niets anders dan een geluidsbestand dat mensen kunnen 
beluisteren.  Wat maakt een podcast speciaal? 
Dat komt doordat iedereen ter wereld met een podcast app je podcast 
kan beluisteren. Als je luisteraars je podcast van tevoren downloaden dan 
hoeven ze op het moment van luisteren niet eens online te zijn.

#2
WAAROM EEN RSS FEED?

Het downloaden van je podcast wordt mogelijk gemaakt door een 
zogenaamde ‘RSS-feed’. Dit is eigenlijk niets meer dan een verwijzing 
(URL) naar een bestandje waarin staat welke podcasts jij hebt en waar 
deze te beluisteren zijn. Je kunt bij verschillende kanalen je RSS-feed 
aanmelden, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Vervolgens kunnen potentiële 
luisteraars jouw podcast opzoeken op deze platforms en beluisteren.

#3
HOE ZIT HET MET HOSTING VAN EEN PODCAST?

Je hebt een stukje webruimte nodig om je podcasts op te slaan en 
toegankelijk te maken. Dit doe je bij voorkeur bij een speciale podcast 
host. Deze heb je in alle soorten en maten. Mijn eigen podcast Hooked 
on Business wordt gehost bij Podbean. Dit is een goed betaalbaar 
platform, waarbij je niet verplicht bent de RSS-feed van de host te 
gebruiken. Een andere host die ik aanraad is ‘Soundcloud’. Soundcloud is 
iets goedkoper dan Podbean, maar bij deze host ben je echter wel 
verplicht om de RSS-feed van de host te gebruiken.
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#4
KAN IK NIET GEWOON MET MIJN TELEFOON OPNEMEN?

Het meest fantastische aan deze tijd is dat je je podcast gewoon via je 
telefoon kunt opnemen. Je hebt dus geen relevante reden om niet 
vandaag nog te beginnen met podcasten, want jij hebt vast een fijne 
mobiele telefoon. Echter, zelf sta ik voor optimale audio kwaliteit bij
zowel mijn eigen podcast als de podcasts van klanten die ik help. 
Regelmatig hoor ik van luisteraars van mijn podcast dat ze mijn podcast 
prettig vinden om naar te luisteren. Zelf haak ik af als ik een podcast 
luister van slechte audio kwaliteit. Dus ik beknibbel hier nooit op.
Door goede geluidskwaliteit houd je je luisteraars langer vast en 
luisteren ze vaker een nieuwe podcast.

#5
WAT IS GOEDE OPNAME APPARATUUR ALS JE ALLEEN OPNEEMT?

Mijn inziens begint het maken van een kwalitatief goede podcast met 
een goede microfoon (zie ook vorige vraag). Ik begon met het
opnemen van mijn eigen podcast met een USB microfoon, de Blue Yeti. 
Een goede microfoon en prima geschikt als je de podcast alleen doet. 
Je kunt normaal gesproken echter maar één USB microfoon aansluiten 
op een computer en als je iemand interviewt dan werkt één microfoon 
minder prettig: tijdens het interview met z’n tweeën rond één microfoon 
is een beetje awkward en niet echt bevorderlijk voor de kwaliteit.

#6
WAT IS GOEDE OPNAME APPARATUUR ALS JE INTERVIEWT?

Ik heb geïnvesteerd in twee goede microfoons: Shure SM7B. Dit is een 
hele goede microfoon met een mooi warm geluid. Het is een echte 
studio microfoon: je moet de microfoon heel dicht bij je mond houden 
om een goed geluid te krijgen. Een goed alternatief en een stuk 
goedkoper is de Shure SM58. Deze microfoon is heel robuust en kun je 
ook bijvoorbeeld makkelijk buiten gebruiken. Ook gebruiken veel 
podcasters een Røde microfoon en als ze op pad gaan de Rodecaster of 
de Zoom H6.
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#7
IS ER MEER APPARATUUR NODIG DAN ALLEEN EEN MICROFOON?

Bij de mic’s zonder USB, zoals de Shure die ik heb, maar ook de Røde 
microfoons heb je een voorversterker nodig. Dit is een kastje dat het 
geluid versterkt en omzet in een signaal dat via een USB kabel naar je 
computer gaat. Ik gebruik zelf de PreSonus AudioBox USB 96. Op deze 
voorversterker kun je max 2 microfoons aansluiten. Dat betekent dat als 
je van plan bent om een podcast te doen met in totaal drie mensen, dat 
twee mensen een microfoon moeten delen. Dat is erg onhandig en dan 
zou ik zeker een voorversterker met meer microfoon aansluitingen 
overwegen. De Zoom H serie is erg geschikt als je veel onderweg bent. 
Lekker compact en je hebt geen computer tijdens de opname nodig. 
Je slaat de podcast op in het intern geheugen van de Zoom.

#8
IK BEGIN NET EN WIL NOG NIET TEVEEL INVESTEREN, 
WAT RAAD JE AAN?

Als je nog niet veel investeren, dan zie ik een goedkoop alternatief: een 
dasspeld microfoon die je gewoon in je telefoon steekt. En natuurlijk kun 
je ook de audiorecorder van je telefoon gebruiken, maar ja, je weet 
inmiddels wat ik daarvan vind (zie vraag 4).

#9
WAAR VIND IK EEN LEUKE JINGLE VOOR MIJN PODCAST?

Een jingle in je podcast is natuurlijk super leuk. Genoeg te vinden 
online. Maar let op dat je muziek uitkiest die rechtenvrij is. Persoonlijk 
vind ik het sympatiek om de maker van de muziek iets te betalen en ik 
kocht voor mijn podcast voor een paar tientjes een jingle via 
shutterstock.com. Via de site https://artlist.io krijgen mijn klanten een 
jingle als we samen de Expert Podcast opnemen, op die site kun je ook 
kijken.

https://artlist.io
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#10
WELKE OPNAME SOFTWARE RAAD JE AAN?

Voor de opname gebruik ik het gratis programma Audacity. Dit werkt 
prima, heel gebruiksvriendelijk. Het nadeel van Audacity is dat als het 
programma’s crasht tijdens een opname dat je dan geen opname hebt. 
Met een beetje geluk heeft het programma een herstelbestand kunnen 
maken en hoef je de opname niet meer helemaal opnieuw te maken. 
Veel andere programma’s schrijven de opname direct weg als leesbaar 
bestand (zoals een .WAV file). Hierdoor gaat er niets verloren als het 
programma crasht. Ik heb in alle jaren dat ik Audacity gebruik nog geen 
problemen gehad. Als je een Mac hebt dan kun je goed het 
meegeleverde Garageband gebruiken. Ook kun je betaalde 
opname software aanschaffen, zoals van Adobe.

#11
WELKE SOFTWARE OM DE OPNAME TE BEWERKEN RAAD JE AAN?

Voor het editen kun je dezelfde software gebruiken als waarmee je 
opneemt, zoals Audacity of Garageband. Of je laat het over aan een 
audio professional, zoals ik voor de Expert Podcasts doe. 
Maar je kunt het ook prima zelf doen.

#12
HOE KAN IK ERVOOR ZORGEN DAT MIJN PODCAST BETER 
BELUISTERD WORDT?

Je kunt je voorstellen: hoe beter jouw podcast zichtbaar en vindbaar is, 
hoe meer ‘ie beluisterd wordt. Daarom raad ik je zeker aan om je podcast 
op zoveel mogelijk platformen (zie vraag 3) neer te zetten. Daarnaast kun 
je in mijn blog: “Start je eigen podcast in 3 simpele stappen” negen 
promotie tips lezen die je direct kunt inzetten om meer
luisteraars te krijgen.
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#13
WAAR KAN IK ZIEN HOE VAAK MIJN PODCAST 
BELUISTERD WORDT?

Statistieken kun je bekijken via je eigen podcast host. Daarnaast kun je 
in de podcast rankings van bijvoorbeeld Spotify en Itunes zien hoe je 
gaat in de rankings. Zo stond de Hooked on Business podcast 
bijvoorbeeld meteen nummer 1 bij lancering in de categorie zakelijk, 
superleuk natuurlijk om de rankings bij te houden. Ook helpt het als je 
luisteraars een review achterlaten, dus vraag daar ook om, bijvoorbeeld 
in je vaste outro.

#14
WELKE AFBEELDING MOET BIJ MIJN PODCAST?

De afmeting van de afbeelding die je nodig hebt om aan te melden bij 
Itunes is 3000 x 3000 px. Als je een personal brand hebt, raad ik je zeker 
aan om een goede eigen foto als visual te gebruiken met daarop de titel 
van je podcast. Scroll eens door je podcast app heen om visuals van 
anderen te zien ter inspiratie en maak dan een eigen, unieke en 
toffe visual van jouw eigen podcast.
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AUTEUR
MIRJAM HEGGER

Deze 14 interview tips werden ontwikkeld 

door Mirjam Hegger, podcast expert 

voor ondernemers en zelf ruim 11 jaar 

ondernemer. Mirjam is fervent podcast 

maker van 2 eigen podcasts. Daarnaast 

is zij eigenaar van de Podcast Masters 

Academy waarin ze, samen met haar 

team podcast-professionals, dagelijks 

honderden deelnemers helpt om hun 

eigen succesvolle podcast te starten, 

luisteraars te krijgen en er geld mee te verdienen. Mirjam organiseert jaarlijks 

het Podcast Summit, waarin ze de beste podcast-makers en -experts bij 

elkaar brengt. zoals Giel Beelen, Dionne Slagter en Igor Beuker. Ook geeft ze 

het allereerste Nederlandstalige podcast-tijdschrift uit: het Podcast Masters 

Magazine.

“Het is mijn missie om een ware podcast revolutie te ontketenen in Nederland 

en Vlaanderen, omdat er nog veel meer mooie verhalen, waardevolle 

informatie en unieke inspiratie gedeeld mag worden die nu nog verborgen 

blijft.”

Sluit je aan bij de podcast revolutie en schrijf je nu gratis in voor Mirjams 

gratis Podcast Masterclass 

https://mirjamhegger.nl/masterclass/

