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111 BESTE PODCAST TIPS
START JE EIGEN NUMMER 1 PODCAST 
KRIJG LUISTERAARS EN VERDIEN ER 

GELD MEE
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Podcasten, je hoort het als een buzz om je heen, maar wat kan het nu eigenlijk 

voor jou en je bedrijf betekenen? Hoe start je jouw eigen nummer 1 podcast? 

Zijn er eigenlijk niet al veel te veel podcasts? Op welke manieren kom je aan 

luisteraars? En hoe kun je geld verdienen met je eigen podcast?

In dit e-book ontdek je de best bewaarde podcast geheimen in 111 direct 

toepasbare tips.

Na het helpen van honderden podcast makers (in spé) en het dagelijks spreken van 

podcast makers en -experts, zette ik de beste strategieën en tips op een rij, zodat 

ook jij snel en succesvol je podcast start, lanceert en er geld mee verdient.

Wat maakt een eigen podcast zo krachtig?

Je kent vast wel het gevoel dat je je verhaal kwijt ‘moet’. Misschien heb je gehoord 

dat je een boek of blog moet schrijven. Ook posten op Facebook en Instagram zou 

je gaan helpen. Maar je merkt dat als je wilt gaan schrijven, het idee nét eerder 

uit je hoofd is vertrokken. Podcasten is de manier om jouw kennis, inspiratie, 

boodschap, tips en verhalen uit je hoofd te ‘downloaden’ voordat het is verdwenen.

Je kunt je eigen podcast inzetten als dagboek, reisgids, kookboek en 

liedjesverzameling. Maar je kunt er ook jouw unieke methode, kennis of 

entertainment in kwijt. Natuurlijk kun je in je eigen podcast ook mooie gesprekken 

voeren of vragen van luisteraars beantwoorden. Al jouw informatie en inspiratie 

verzamel je in je eigen podcast. Zonder eerst uren te moeten zwoegen op een stuk 

tekst of veel geld, tijd en energie te verspillen op social media.

Lang verhaal kort: een eigen podcast is een super easy én leuke manier om 

je informatie en inspiratie te delen met een steeds groter wordende groep 

luisteraars.
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De kracht van een eigen podcast is dat het jou als ondernemer een unieke 

kans geeft om onverdeelde aandacht te krijgen van je luisteraar. Uit 

onderzoek blijkt dat een gemiddelde podcast luisteraar bereid is om maar 

liefst 45 minuten naar je te luisteren. En 85% luistert je aflevering helemaal tot 

het eind. Dat is natuurlijk ongelofelijk lang in een tijd waar we het grootste 

gedeelte van de dag swipend en scrollend doorbrengen, gebombareerd door 

ongelofelijk veel informatie, nutteloze entertainment en talrijke berichten.

Daarnaast is er op dit moment nog weinig concurrentie. Er wordt vaak gezegd 

dat er al zoveel andere podcasts zijn, maar in 2022 waren er in Nederland nog 

geen 20.000 verschillende podcasts. Vergelijk dat eens met de miljoenen 

YouTube, Instagram, Twitter of Facebook accounts waar ondernemers 

elkaar verdringen om 1 microseconde aanwezig te zijn op de tijdlijn van hun 

doelgroep.

Kortom: met een eigen podcast krijg je onverdeelde aandacht van je luisteraar. 

Ze zoeken jouw podcast bewust op en beluisteren je aflevering op een door 

hen gekozen plek en tijdstip. Omdat je zo lang in hun oren zit, worden ze fan 

van je en kunnen niet wachten op je volgende aflevering!

Hoe je dat doet? Dat ontdek je in 3 stappen in dit e-book. Let’s GO!
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1. NEEM OP ZONDER TE PLAATSEN

Zie je op tegen de techniek? Of 

heb je wel een fancy microfoon in 

huis, maar stel je het opnemen uit? 

Spreek met jezelf af dat je gewoon 

gaat opnemen zonder de aflevering 

te plaatsen. Oefening baart kunst, 

dus: opnemen maar!

2. PAKKENDE TITEL VAN JE 

PODCAST

Bedenk een goede, pakkende titel 

voor je podcast. Bijvoorbeeld precies 

wat het is (De Paarden Podcast of 

De Pedicure Podcast) of beschrijf 

het resultaat voor je luisteraar (Kom 

uit hypnose podcast of Marketing 

Made Easy podcast).

3. MAAK EEN PLAN

Wist je dat de gemiddelde 

podcastmaker alweer stopt na het 

maken van 7 afleveringen? Hoe dat 

komt? Het plan ontbreekt. Voorkom 

dat jij ook na 7 afleveringen alweer 

stopt en download nu meteen gratis 

het Podcast Stappenplan waarmee 

je in no-time je eigen podcast start.

STAP 1: 
STARTEN

4. SPECIFIEKE DOELGROEP  

OF ONDERWERP

Een van mijn klanten maakt een 

podcast voor tandartsen. Een 

andere voor koffieliefhebbers. Weer 

een andere voor hondenbaasjes. 

Podcasten voor een specifieke 

doelgroep of over een specifiek 

onderwerp werkt.

5. VERTEL JE VERHAAL

Begin met het vertellen van je verhaal 

of boodschap. Informeer en inspireer. 

De vorm volgt daarna vanzelf wel.

6. REEKS, SERIE OF SEIZOEN

Weet je nog niet goed of het podcast 

avontuur je zal bevallen en wil je 

eerst eens kijken of het wel iets 

voor je is? Begin dan een podcast 

reeks, serie of start met 1 seizoen. 

Veel mensen denken dat als ze een 

podcast starten, ze meteen vastzitten 

aan een dagelijkse, wekelijkse of 

maandelijkse podcast. Maar dat 

hoeft helemaal niet als je een reeks, 

serie of seizoen maakt.

www.mirjamhegger.nl/podcaststappenplan
www.mirjamhegger.nl/podcaststappenplan
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7. GEEF JEZELF RUIMTE OM TE 

VERANDEREN

Veranderen mag! Bijvoorbeeld van 

format. Blijkt interviewen toch niet 

jouw ding? Prima. Kies dan een andere 

vorm en ontwikkel je along the way.

8. ZOEK ANDERE  

PODCASTMAKERS OP

Podcasts maken kan eenzaam zijn. 

Blijf niet in je eentje zitten, maar zoek 

anderen op. Zoek een buddy en leg je 

hick-ups voor. Samen kom je verder!

9. ANDERE PODCASTS TER 

INSPIRATIE

Luister naar andere podcasts 

uit je eigen branche of juist over 

compleet andere onderwerpen 

om te ontdekken wat jij leuk en 

interessant vindt of juist helemaal 

niet wilt. Kopieer niet, maar 

modelleer wat je aanspreekt.

10. NOOIT MEER INSPIRATIELOOS

Weet je niet goed over welke 

onderwerpen je kunt podcasten? 

Blok een uur of dagdeel in je agenda 

om over onderwerpen voor je podcast 

te brainstormen. Op die manier heb je 

nooit meer gebrek aan inspiratie!

11. BATCH

Neem meerdere afleveringen 

tegelijk op. Zo zit je nooit zonder 

content. Heerlijk!

12. VRAAG JE VOLGERS

Zet een oproepje in je mail of doe 

een poll op Instagram. Zo hoef je 

het niet allemaal telkens zelf te 

verzinnen en heb je altijd nieuwe 

onderwerpen voor je afleveringen.

13. ORGANISEER EEN Q&A OF 

COACHING SESSIE

Wat in Nederland nog maar weinig 

wordt gedaan in een podcast, is live 

coaching. Je kunt de coaching sessie 

opnemen via bijvoorbeeld Zoom of in 

een Facebook groep en je hebt een 

hele waardevolle podcast aflevering. 

Voorbeelden: de podcasts van Esther 

Perel en Edwin Selij.
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14. TOT DE KERN

Stel je voor dat je nog maar 1 

podcastaflevering mocht opnemen, 

wat zou je dan doen? Wie zou je 

interviewen? Welk onderwerpen 

mogen écht niet onbesproken 

blijven? Deze vragen kunnen je 

helpen om jezelf scherp te stellen, 

echt tot de kern te komen.

15. WEES EIGENWIJS

Volg advies van experts, maar kies 

uiteindelijk je eigen pad als het 

gaat om de inhoud en vorm van je 

podcast.

16. INVESTERING

Zie je podcast als een investering 

in of asset van je bedrijf. Met 

investeringen weet je niet altijd 

(meteen) wat het oplevert, terwijl 

je er wel tijd, energie en vaak ook 

middelen in investeert. Geef jezelf 

de tijd en ruimte om te bouwen.
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18. KOOP EEN GOEDE MICROFOON 

(OF JUIST NIET 😉)

Ook al hoor je dat je een dure 

microfoon nodig hebt voor een goede 

podcast, kies je eigen pad. Als jij het 

makkelijk vindt om in de auto of als 

je wandelt afleveringen op te nemen, 

sla dan vooral ingewikkelde adviezen 

in de lucht en ga voor gemak.

19. NIET TE VER

Ga niet te ver van je microfoon afzitten. 

Dan krijg je een heel hol geluid.

20. JUISTE INSTELLINGEN 

MICROFOON

Heb je een speciale microfoon 

gekocht om je podcast afleveringen 

op te nemen? Kijk dan goed in de 

gebruiksaanwijzing hoe de instellingen 

werken. Die geven allemaal 

verschillende audio kwaliteiten, dus 

test voor het opnemen welke instelling 

werkt voor jou.

STAP 2: 
OPNEMEN

17. BEDENK WAT VOOR APPARATUUR JE NODIG HEBT

Het soort podcast dat je opneemt, bepaalt sterk wat voor apparatuur je nodig hebt:

• Neem je graag een podcast op tijdens het wandelen? Kies dan voor de 

dictaphone app op je smartphone, eventueel gecombineerd met de 

microfoon van je oortjes of een dasspeldmicrofoon die je in je telefoon plugt. 

• Neem je je podcast vooral op achter je computer? Kies voor een USB- of XLR 

microfoon.

• Ga je interviewen? Zorg dat ieder een eigen microfoon heeft en plug deze via 

een interface in je computer. 

• Neem je dat interview wandelend op? Dan zijn draadloze opties van de 

dasspeldmicrofoon nog handiger.

• Alle informatie over podcast apparatuur en toebehoren vind je in deze 

Microfoon Checklist die je nu helemaal gratis kunt downloaden.

mirjamhegger.nl/checklist
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21. ECHO

Heb je een online gast in je podcast? 

Zorg dan dat diegene oortjes in doet. 

Zo voorkom je echo in de opname.

22. GEBRUIK EEN PODCAST HOST 

DIE BIJ JE PAST

Er zijn veel verschillende podcast 

hosts. Ieder met eigen vooren 

nadelen en verschillende 

prijsstructuren. Wil je bijvoorbeeld 

Nederlandse support, dan 

is Springcast een passende optie. Je 

krijgt nu 2 maanden gratis hosting als 

je naar deze link gaat en kortingscode 

mirjamhegger gebruikt tijdens het 

afrekenen. Werk je met meerdere 

teamleden, dan is er Podbean. Wil je 

een gratis host, kies dan bijvoorbeeld 

voor Anchor. Wil je hulp bij het kiezen 

van een podcast host? Download dan 

gratis de Podcast Host Checklist.

23. GOEDE OMSCHRIJVING

Zorg voor een goede omschrijving 

van je podcast op podcast 

platformen als Spotify en Apple 

Podcast. Geen ellenlange verhalen, 

maar kort en krachtig voor wie de 

podcast is en wat de luisteraar kan 

verwachten in je podcast.

24. PLAATS EEN PODCASTSPELER 

OP JE WEBSITE

Je podcast host levert je in de meeste 

gevallen de code van een podcast 

speler om op je website te plaatsen. 

Maak op je website een blog aan van 

je podcast. Daar plaats je de code van 

je podcastspeler met een leuk tekstje. 

Zo is je podcast beter vindbaar.

25. PAKKENDE TITEL VAN JE 

AFLEVERING

Een pakkende titel van je aflevering 

zorgt ervoor dat je luisteraar wel 

of niet gaat luisteren. Wees niet 

te algemeen. Concreet maakt 

nieuwsgierig, bijvoorbeeld: “5 

redenen om in Coronatijd een 

webshop te starten” of “Waarom 

Linda de Mol nooit meer naar 

Amerika gaat”.

26. DARE TO BE RARE

Durf ongewoon en crazy te zijn! 

Gewone mensen zijn er al genoeg. 

Jij bent uniek met jouw eigen 

inspiratie, waarde en fun. Claim die 

unieke plek volledig.

https://springcast.fm/?ref=mirjamhegger
https://www.podbean.com/podcastmastery
https://anchor.fm/
http://mirjamhegger.nl/podcasthost
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27. CREATIEF FORMAT

Je kunt gaan voor het opnemen van 

interviews. Of het delen van solo 

afleveringen. Maar je kunt ook een 

heel ander, super origineel format 

kiezen. Zoals verschillende rubriekjes 

(net als in een magazine of tv-show) of 

het uitnodigen van een panel en het 

reageren op stellingen. Of ga een dag 

op pad en neem je audio apparatuur 

mee, als een reportage. Er zijn nog 

zoveel formats mogelijk, wees creatief.

28. OEFEN MET VERSCHILLENDE 

FORMATS

Je kunt natuurlijk van te voren 

beslissen dat je wilt gaan interviewen 

in je podcast. Of juist unieke content 

opnemen in solo afleveringen. Maar 

als je nog niet precies weet wat je kunt 

of het leukst vindt, probeer dan juist 

allerlei formats uit. En kies daarna pas.

29. DOE ZOALS JIJ HET WILT

Je kunt natuurlijk podcasten zoals 

iedereen het doet. Dan ben je een 

van de zovelen. Je kunt het ook op je 

eigen manier doen. Op die manier val 

je op. Wees creatief. Wees innovatief.

30. WEES NIET BANG VOOR 

KRITIEK

Je maakt je podcast voor je fans. 

Niet voor je haters. Spreek je dus 

gewoon uit.

31. DOE WAT BIJ JE PAST

Misschien heb je ergens gelezen 

dat je bepaalde software nodig hebt 

om je afleveringen op te nemen. 

Of hoorde je iemand zeggen dat je 

afleveringen langer dan 45 minuten 

moeten zijn. Maar als je dat niet leuk 

vindt of het past niet bij je: doe het 

dan vooral niet. Volg je eigen pad en 

laat je niet afleiden.

32. INTROVERT

Vaak vragen introverte mensen 

mij of podcasten wel geschikt voor 

hen is. Juist! Want je kunt het in je 

eigen tijd opnemen en op je eigen 

voorwaarden.

33. JOURNEY

Je hoeft geen kant en klaar verhaal 

te hebben. Je luisteraar vindt het 

ook heel leuk om jouw ‘journey’ te 

horen. Dus wacht niet tot je ‘klaar’ 

bent en begin met opnemen!
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34. WEES ENTHOUSIAST

Enthousiasme is prettig om naar 

te luisteren. Het is aanstekelijk en 

kan ook echt verandering in gang 

zetten. Dan maak je impact. Dus 

steek je enthousiasme niet onder 

stoelen of banken 😊

35. BEELDEND VERTELLEN

Zie je verhaal voor je als je het 

vertelt. Vertel beeldend. Dan ziet de 

luisteraar het ook voor zich.

36. DURF WAARDE TE GEVEN

Hoe waardevoller jij bent, hoe meer 

waarde er op jouw pad terugkomt. 

Wees dus niet bang om teveel te 

geven, kijk juist of je nog meer weg 

kunt geven.

37. DURF TE RAKEN MET JE STEM

Talk. Be real. Be honest. Hoe kun jij 

nog meer jij zijn? Niet worden, maar 

zijn. Je bent het al!

38. VOEL DE FLOW

Als je opneemt, denk dan niet aan 

de luisteraar, maar voel de flow en 

just fall in love with it 😊 

39. DURF TE FALEN

Als jij alles 100% perfect doet, is dat 

niet heel inspirerend. Het geeft 

je luisteraar geruststelling dat 

jij ook fouten maakt. Dat is juist 

inspirerend. Dus: durf te falen.

40. HET GROTERE GEHEEL

Zit het tegen? Technisch gedoe? 

Inspiratieloos? Eenzaam? Zie het 

grotere geheel voor je. Mensen 

zitten nu in het duister. Je laat ze 

zitten! Wie ben jij om hen jouw 

kennis en inspiratie te onthouden?

41. GEEN RECHTE LIJN

Podcasten is geen rechte lijn. Het 

is heel veel proberen, vallen en 

opstaan. Geniet van die reis!
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42. MEESTERWERK

Durf er een meesterwerk van je 

podcast aflevering te maken in 

plaats van alles snel-snel te doen.

43. BEREID JE GOED VOOR (OF 

JUIST NIET 😉)

Voor de een geldt dat een goede 

voorbereiding super belangrijk is, 

voor de ander werkt een spontane 

aanpak beter als je een podcast 

aflevering gaat opnemen. Mijn 

advies: bereid je de eerste keer 

goed voor en kijk of het werkt 

voor je. Werkt het niet, dan neem 

je de volgende keer je aflevering 

onvoorbereid op.

44. VRAGENLIJST MEE

Wil je een interview smooth laten 

verlopen, dan raad ik je zeker de 

eerste keer aan om een vragenlijst 

op te stellen. Je hoeft deze natuurlijk 

niet vraag voor vraag te doorlopen 

met je gast tijdens het interview, 

maar het geeft je houvast en een 

back-up als je geen vraag meer 

weet.

45. LAAT JE GAST UITPRATEN

Ga je interviewen? Zorg dan dat je je 

gast laat uitpraten. Door elkaar heen 

praten luistert voor je luisteraar niet 

prettig. Het wordt rommelig en 

onduidelijk.

46. MAAK EEN LIJST MET 

DROOMGASTEN

Maak een lijst met gasten die 

absoluut niet mogen ontbreken 

in je podcast: die ene expert die 

je al zolang wilt spreken of de 

bekende Nederlander of Vlaming 

die ervaringsdeskundige is op jouw 

gebied. Denk groots!

47. STRIK JE DROOMGAST

Wil je toffe droomgasten strikken? 

Volg ze dan eerst, reageer op hun 

social media post, stuur ze een DM 

bij een belangrijke gebeurtenis 

en laat ze zien dat je aan ze denkt. 

Op die manier kom je op de radar 

van je droomgast en kun je daarna 

vragen of ze in je podcast willen. 

Laat je verrassen door de ja’s die 

je ontvangt, want veel mensen 

vinden het heel leuk om over hun 

onderwerp/ ervaring te praten.



Pagina 12

48. EXPERIMENTEER MET 

OPNAMEPLEK

De meeste podcastmakers nemen 

op een vaste plek op. Maar je 

kunt ook in de auto, wandelend 

of waar dan ook opnemen. Een 

klant vertelde me eens dat ze haar 

allereerste podcastaflevering opnam 

op een strandbedje op vakantie. Dat 

is nog steeds haar best beluisterde 

aflevering 😊

49. ZORG VOOR EEN RODE DRAAD

Kies een centraal thema, een rode 

draad voor jouw podcast. Dat 

maakt kiezen makkelijker voor 

je, bijvoorbeeld of je een gast wel 

of niet gaat uitnodigen. Past je 

onderwerp binnen de rode draad? 

Super, dan vooral mee verder gaan.

50. TRENDS EN VISIE

Neem eens een aflevering op over 

de laatste trends en ontwikkelingen 

in jouw vakgebied en hoe jij daar 

tegenaan kijkt.

51. DIERBARE

Neem een podcast op met een 

dierbare. Om zijn of haar stem voor 

altijd vast te leggen.

52. INSPIRATIE

Blader door tijdschriften, kijk 

formats van tv-programma’s en 

doe inspiratie op voor jouw uniek 

podcast format. Hierover kun je ook 

weer andere experts interviewen.

53. DIEPTE INTERVIEWS

Houd eens een diepte interview met 

bijvoorbeeld 3 vaste luisteraars. Wat 

vinden zij goed? Wat kan beter? 

Hebben ze ideeën?

54. INTERVIEW EEN LUISTERAAR

Organiseer een interview met een 

luisteraar van je podcast, bijvoorbeeld 

gekoppeld aan een winactie. Jouw 

luisteraars zijn je fans en vinden het 

vast geweldig om in jouw podcast als 

gast ‘op te treden’ 😊

55. VRAAG JE VOLGERS

Denk altijd in toegevoegde waarde 

voor je luisteraars. Welke informatie, 

inspiratie, entertainment, etc. zitten 

zij echt op te wachten? Weet je 

het even niet? Vraag! Plaats een 

oproepje in Instagram of stuur een 

mail naar je e-maillijst.



Pagina 13

56. MAAK EEN REEKS OP EEN 

SPECIALE DAG OF WEEK

Vaak is er een dag van de 

mantelzorger, een restaurantweek 

of een landelijke secretaresse dag 

etc. Maak in die periode een reeks 

rondom dat onderwerp en maak 

een persbericht. Dat doen nog maar 

weinig podcasters waardoor je 

opvalt en sneller in de media komt.

57. LAAT JE LEIDEN DOOR FLOW

Zit je in een opname flow? Stop 

dan niet met opnemen en ga door. 

Zo heb je meteen voor een aantal 

weken content en voorkom je een 

tekort aan inspiratie en opnames.

58. INSPIREER

Informeer niet alleen luisteraars, 

maar inspireer ook. Bijvoorbeeld 

door niet alleen tips te delen, maar 

ook een achtergrond interview op te 

nemen rondom een bepaald topic.

59. LICHT & SPEELS

Dingen hoeven niet zwaar en 

complex te zijn om waarde te 

hebben. Kies voor licht en speels.

60. GEEN HAAST

Een podcast is een uitstekend 

middel om achtergronden te 

belichten en uitgebreid in te gaan 

op specifieke topics die je in een 

post, mail of video wellicht veel 

bondiger zou verwoorden. Neem 

dus je tijd, geen haast!

61. ENTERTAIN

Entertain ook. Zet humor in. Het 

hoeft niet alleen maar droog en 

feitelijk: jouw persoonlijkheid mag 

erin naar voren komen.

62. PODCAST SAMEN

Vind je het lastig om de inspiratie uit 

jezelf te halen? Vraag dan een vriend 

of collega om samen een podcast te 

starten. Op die manier inspireer je 

elkaar door het stellen van vragen of 

te discussiëren over een stelling.
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63. SPREEK EEN PRÉ INTRO IN

Vertel voor de officiële intro (met 

jingle) even heel kort, max 30 

seconden, wat de luisteraar kan 

verwachten in de aflevering. Dat 

is een pré intro: een teaser die je 

luisteraars nieuwsgierig maakt om 

de gehele aflevering te luisteren. 

64. MAAK EEN LEUKE INTRO

Zorg voor een goede intro met leuk 

muziekje waarin je vertelt: wie ben 

je, titel van de podcast en voor wie 

de podcast gemaakt is.

65. SAMENVATTING

Neem je een solo aflevering op? 

Geef aan het eind even een korte 

samenvatting, dat luistert heel 

fijn voor je luisteraar: de herhaling 

zorgt ervoor dat de inhoud van je 

aflevering beter beklijft.

66. CALL TO ACTION IN 

OMSCHRIJVING AFLEVERING

Zet in de omschrijving van elke 

aflevering bij bijvoorbeeld Spotify 

of Apple Podcast een call to action. 

Bijvoorbeeld: wil je meer weten over 

dit onderwerp, ga dan naar (hier 

noem je naam van je website).

67. VASTE DAG/TIJDSTIP

Plaats je podcast op een vaste dag 

en tijdstip. Een mens, dus ook jouw 

luisteraar, houdt van herkenning.

68. MAAK EEN GOEDE OUTRO

85% van je luisteraars luistert je 

podcast aflevering helemaal tot 

het eind. Zorg dus voor een goede 

outro waarin je je luisteraar bedankt 

voor het luisteren en vraagt of ze de 

podcast aflevering willen delen met 

bijvoorbeeld collega’s, vrienden of 

familie.

69. CALL TO ACTION IN OUTRO

Stop ook een call to action in 

de outro. Daarin verwijs je naar 

bijvoorbeeld je website, Instagram 

account of een gratis weggever 

zoals een e-book, test of gratis 

training. Op die manier verzamel je 

leads en kun je je podcastluisteraar 

converteren naar klant.

70. LANG MAG

De spanningsboog van een podcast 

luisteraar is best hoog. Gemiddeld 

luistert iemand 45 minuten. Je mag 

dus ook best een lange aflevering 

opnemen.
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71. WEES CONSISTENT

Consistent klinkt ingewikkeld, maar 

betekent alleen dat je doet wat je 

zegt. Beloof je aan je luisteraars 

dat ze elke maandag om 7 uur 

een nieuwe aflevering kunnen 

verwachten? Kom je belofte na. 

Weet je dat er een drukke periode 

aankomt, kondig dit aan. Dus: 

je kunt ook consistent zijn door 

inconsistent te zijn 😉 zolang je het 

maar aangeeft.

72. KORTE SNACKS

Denk ook eens in korte podcast 

snacks die makkelijk en snel te 

verteren zijn voor je luisteraar. De 

shortcast is een korte podcast 

snack, bijvoorbeeld een korte tip of 

veelgestelde vraag in 4-5 minuten.

73. BESTEED EDITEN UIT

Vind jij het editen van je podcast 

afleveringen gedoe en niet leuk? Wil 

je je kostbare tijd liever besteden 

aan inhoud? Besteed het editen dan 

uit. Ik doe dit zelf via Podkaster en 

ben erg tevreden over het resultaat.

74. NIET TEVEEL EDITEN

Stop met alles stiltes, uuuh’s, etc. uit 

je afleveringen te editen. Mensen 

willen meer van jou horen, dus ook 

je uuuh’tjes, etc. Je las het eerder al: 

durf imperfect te zijn.

75. TRANSCRIBEREN

Laat je podcast transcriberen 

(uitschrijven). Zo kun je er een 

magazine, blog of boek van maken 

en hergebruik je je content super 

slim.

http://www.podkaster.nl
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76. STAP VOOR STAP

Start je eigen podcast stap voor stap. 

Zorg dat je niet overwhelmed raakt 

van alle mogelijkheden, want dat 

stagneert je voortgang alleen maar.

77. ZIT JE VAST?

Letterlijk in beweging komen, helpt 

als je vastzit. Doe kniebuigingen, 

yoga, maak een wandeling. Dan komt 

de inspiratie vanzelf weer op gang.

78. NALATENSCHAP

Maak van je podcast een 

nalatenschap. Het erfgoed van 

je gedachtengoed. Dat kan op 

allerlei verschillende manieren. 

Bijvoorbeeld door het delen van 

jouw unieke methode. Maar ook het 

interviewen van jouw familie en of 

gezin. 

79. TIJD BESPAREN

Bespaar tijd door je content optimaal 

te hergebruiken. Haal bijvoorbeeld 

quotes uit je podcast afleveringen. 

Of teksten voor je website. Of maak 

een podcast aflevering van je reeds 

geschreven blog. Op die manier 

gebruik je je content meerdere keren.

80. VAN CONSUMEREN NAAR 

PRODUCEREN

Stel je voor dat jij in de tijd dat jij 

podcast afleveringen luistert, zelf 

afleveringen gaat produceren. Hoe zou 

je bedrijf er dan over een jaar uitzien? 

Zou je bedrijf gegroeid zijn? Ik denk 

het wel. Je hebt waarde toegevoegd 

en dat gaat je heel veel opleveren.

81. LUISTEREN

Luister goed wat je gast precies 

tussen de regels door zegt. Begrijp 

je hem of haar niet? Vraag door. Laat 

stiltes vallen. Op die manier geef 

je je gast de ruimte om tot nieuwe 

inzichten te komen.

82. RECHTENVRIJE MUZIEK

Zorg dat je geen boete krijgt en 

gebruik alleen rechtenvrije muziek 

in je podcast of laat muziek maken. 

Vind musici bijvoorbeeld via Fiver.

83. SPEEL GEEN ROL

Vind je dat je te snel praat? Of te 

enthousiast bent? Speel geen rol. 

Zorg dat je gewoon jezelf bent. Want 

als jij jezelf bent, wordt de ‘plakkans’ 

hoger: luisteraars luisteren vaker en 

langer naar je afleveringen.
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84. LET OP VAN WIE JE KRITIEK 

AANNEEMT

“Je podcast duurt te lang.” “Het 

is te langdradig.” Wie zegt dat? 

Van wie krijg je kritiek? Is het 

jouw ideale luisteraar? Nee? Dan 

niet veranderen. Je maakt je 

afleveringen voor je fans.

85. DUBBELE AFLEVERING

Heb je een lange podcast opgenomen? 

Overweeg dan om de content in 2 

afleveringen te publiceren. Dat zorgt 

voor meer downloads en daarmee 

verhoog je de kans om hoger in de 

podcast ranking te komen.

86. VERMIJD JARGON

Ook al podcast je voor medici, 

leidinggevenden of ambtenaren: 

vermijd jargon. Keep it simple. Dan 

is het voor iedereen duidelijk. En het 

luistert wel zo ontspannen.

87. PERSOONLIJK

Durf persoonlijk te zijn, ook al heb 

je een podcast over een zakelijk 

onderwerp of podcast je voor je 

bedrijf. Een podcast leent zich om 

verhalen te vertellen. En mensen 

doen business met mensen.

88. HAPKLARE BROKKEN

Houd het simpel, ook als je 

diepgaande verhalen vertelt. Maak 

er hapklare brokken van, zodat 

luisteraars niet afhaken. Of als 

je interviewt, vat samen wat je 

gehoord hebt. Dat luistert prettig.

89. JE IN PLAATS VAN JULLIE

Gebruik je in plaats van jullie. Dan 

voelt een luisteraar zich persoonlijk 

aangesproken. Je praat niet voor 

een zaal vol mensen, maar voor een 

luisteraar die heel specifiek heeft 

afgestemd op jouw podcast. Het 

gebruik van ‘je’ zorgt ervoor dat je 

afleveringen persoonlijk worden.

90. STEL VRAGEN

Stel vragen aan je luisteraars in 

plaats van droge opsommingen 

geven. Je kunt ook een werkblad 

of werkboek aan je aflevering 

toevoegen die je luisteraars gratis 

kunnen downloaden. Op die manier 

kunnen ze de informatie uit je 

aflevering beter verwerken.
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91. HERGEBRUIK ONDERWERPEN

Kijk regelmatig welke eerdere 

afleveringen goed zijn beluisterd en 

vertel rondom hetzelfde onderwerp 

iets anders in een nieuwe podcast 

aflevering.

92. SPEEL GEEN VERSTOPPERTJE

Verstop jezelf niet door alleen 

podium aan anderen te geven door 

middel van interviews. Maak ook 

eigen waardevolle solo afleveringen.

93. STAPPEN ZETTEN

Blijf stappen zetten, juist als je vast 

zit. Zo voorkom je dat je ermee stopt.

94. VIDEO

Zet een camera aan als je een 

podcast opneemt. Zo heb je meteen 

ook video content.

95. NEE

Heb je een droomgast gevraagd 

en heeft diegene ‘nee’ gezegd? Ik 

zeg altijd: Een nee is nog geen ja. 

Stuur nog eens een berichtje, wees 

geïnteresseerd en je zult zien dat 

een ‘ja’ steeds dichterbij komt.

96. LANCEER MET 3 AFLEVERINGEN

Lanceer je podcast niet met 1, maar 

meteen met 3 afleveringen. Op die 

manier leert je luisteraar je meteen 

op verschillende manieren kennen.

97. VISUAL

Maak een goede podcast visual met 

2 essentiële ingrediënten: zorg dat 

je titel goed leesbaar is (een podcast 

visual is in de podcast app altijd 

erg klein, dus zorg voor duidelijk 

leesbaar lettertype) en kies felle 

kleuren. Op die manier kunnen 

potentiële luisteraars je afbeelding, 

en dus je podcast, niet missen!
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STAP 3: 
PROMOTEN

98. VRAAG LUISTERAARS OM 

REVIEWS

Vraag een luisteraar altijd om zich 

te abonneren of een review achter 

te laten als hij of zij je podcast heeft 

geluisterd. Op die manier stijgt je 

podcast in de podcast ranking en 

kunnen meer potentiële luisteraars 

je vinden.

99. INTERVIEWEN VOOR MEER 

LUISTERAARS

Ga interviewen als je meer 

luisteraars wilt. Je gast deelt jouw 

aflevering en daarmee lift je mee op 

zijn of haar netwerk. Heeft hij of zij 

ook een podcast? Interview elkaar!

100. TE GAST IN ANDERE PODCAST

Vraag of je te gast mag zijn in 

andere podcast shows, zodat je 

je verhaal kunt vertellen en kunt 

aanscherpen. Onderwerpen 

die je daar bespreekt, kun je 

als uitgangspunt nemen voor 

afleveringen in je eigen podcast.

101. GA VAKER PODCASTEN

Wat echt nog heel weinig gedaan 

wordt in Nederland, is dagelijks 

podcasten. Een soort radioshow, 

maar dan in podcast vorm. Stel dat 

jij iedere dag met jouw informatie 

en inspiratie in de oren zou kunnen 

zijn van jouw ideale klant, hoe gaaf 

is dat?!

102. GELD VERDIENEN MET JE 

PODCAST

Ga geld verdienen met je podcast, 

bijvoorbeeld door advertenties 

toe te voegen aan je podcast, een 

sponsor te zoeken of opnames 

rondom een bepaald topic als een 

betaald bundeltje aan te bieden. Er 

is zoveel mogelijk en het wordt nog 

zo weinig gedaan dus: Just Do It!
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103. PROMOOT JE PODCAST

Een opgenomen podcast aflevering 

is nog geen succesvolle podcast. 

Zorg dat je luisteraars krijgt door je 

afleveringen te promoten via social 

media, je e-maillijst en in je eigen 

netwerk. Elke luisteraar is er 1!

104. START BEFORE YOU’RE READY

Niet alles hoeft perfect te zijn, je 

kunt ook gewoon beginnen voordat 

je website klaar is, je precies weet 

waarover je gaat podcasten of als de 

techniek niet altijd meewerkt. Enjoy 

the process. En laat je luisteraar 

meegenieten van je proces, dat 

vinden ze leuk 😊 Dus: start before 

you’re ready!

105. ZOEK EEN SPONSOR

Als jij een interessante doelgroep 

hebt voor je podcast, kan dit ook 

interessant zijn voor een sponsor. 

Bijvoorbeeld De Paardenpodcast 

wordt gesponsord door een 

paardenvoeder.

106. MEDIA AANDACHT

Media aandacht, ook wel free 

publicity, kan een vliegwiel zijn voor 

het aantrekken van nieuwe luisteraars. 

Haak in op actuele gebeurtenissen en 

nieuwsfeiten. Op die manier ben je 

interessant voor de media.

107. EVENT/COMMUNITY

Koppel een event of community aan 

je podcast. Op die manier betrek je 

je luisteraar nog meer bij je podcast 

en wellicht kun je er ook geld mee 

verdienen.

108. PROMOTIE

Noem je nieuwste podcast 

aflevering in je e-mail handtekening, 

op events, je visitekaartje, je 

LinkedIn en je Insta. En waar je 

verder nog te vinden bent. Zo kan 

niemand meer om jouw podcast 

heen 😊

109. MAAK EEN WEGGEVER BIJ JE 

AFLEVERING

Vertel je in je podcast bijvoorbeeld 

5 manieren om een moestuin te 

maken? Noem dan in je podcast 

aflevering een url waarop je 

luisteraars een zaaiplan kunnen 

downloaden. Zo verzamel je 

e-mailadressen en kun je uiteindelijk 

aan die luisteraars een product of 

dienst aanbieden.
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110. GEEF HET TIJD

Heb respect voor de tijd. Soms kan 

een podcast direct veel luisteraars 

opleveren, maar soms duurt het 

langer. Geef niet op, maar zie je 

podcast als investering. Steen voor 

steen bouw je je eigen podcast 

paleis 😊

111. GENIET

Neem je tijd. 

Geniet ervan. 

Je kunt het. 

Geef niet op!

Mirjam
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HOE NU VERDER?

Je hebt het gelezen: op dit moment 

liggen er nog zoveel kansen voor het 

oprapen als het gaat om podcasten. 

Maar om die kansen te verzilveren, 

heb je up-to-date kennis nodig.

Binnenkort geef ik mijn gratis online

Podcast Masterclass waarin

je 4 simpele stappen ontdekt

waarmee je nu eindelijk jouw

eigen succesvolle podcast start.

Doe mee en je krijgt concrete 

(maar zeer simpele) technieken en 

OVER MIRJAM.

Podcast maker en liefhebber van het eerste uur. Eigenaar van 

de Podcast Academy waarin ik inmiddels honderden podcast 

makers help hun eigen podcast succesvol te starten. 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 is. Sluit je aan bij de 

revolutie en schrijf je in voor mijn gratis Podcast Masterclass.

strategieën die jou een groter bereik 

geven voor je boodschap, kennis en 

inspiratie. Ook al weet je nu nog niet 

precies hoe én zie je op tegen de 

techniek. Je krijgt praktische tips om 

jouw eigen nummer 1 podcast direct 

succesvol te starten.

Schrijf je hier nu helemaal gratis in. 

Tot dan!

Warme groeten,

Mirjam

https://mirjamhegger.nl/masterclass/
https://mirjamhegger.nl/masterclass/
https://mirjamhegger.nl/masterclass/
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KLANTEN
OVER MIRJAM.
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“

““MIRJAM IS DÉ PODCAST EXPERT VAN NEDERLAND.”

Thijs Lindhout

100% Inspiratie Podcast

MIRJAM IS OP DIT MOMENT THE-GO-TO-PERSON 

als het gaat om het opzetten, maken en vermarkten 

van een podcast. Zij levert enorme waarde aan haar 

klanten en haar podcast-training is dé simpelste 

manier om met je eigen podcast te starten. Daarnaast 

is het een ontzettend fijne persoonlijkheid om mee 

te werken en geeft ze heel veel waarde. Aanrader om 

met haar te werken!

Jeanet Bathoorn

Auteur en Business Coach
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KLANTEN
OVER MIRJAM.
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“

““MIRJAM IS DE ZAKELIJKE PODCAST EXPERT”

Ze is mega praktisch en hands-on, een must voor iedereen die 

wil gaan podcasten of van zijn podcast een succes wil maken.

Simone Levie

Internetondernemer

“TRENDS EN TIPS OVER PODCASTING.”

Mirjam Hegger geeft in onder andere haar podcasts, 

events en boek ondernemers een serie superhandige 

trends en tips over podcasting.

Igor Beuker

Internationaal Key Note Speaker

153
Google reviews

4.9
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WIL JIJ JE
EIGEN PODCAST 
(HER)STARTEN?

PODCAST TIPS

Download helemaal gratis mijn 

111 beste podcast tips na vijf 

jaar podcasten, zodat je (meer) 

luisteraars krijgt en geld gaat 

verdienen met je podcast.

MASTERCLASS

Doe mee met mijn gratis online 

Podcast Masterclass waarin 

je 4 simpele stappen ontdekt 

waarmee je nu eindelijk jouw 

eigen succesvolle podcast start. 

Ook als je opziet tegen alle 

technische shizzle of als je je 

afvraagt wie er eigenlijk op jouw 

podcast zit te wachten.

Schrijf je nu gratis in via: 

mirjamhegger.nl/masterclass

PODCAST

Luister mijn podcast: de Podcast 

Masters Podcast waarin je 

inspiratie krijgt over succesvol 

podcasten voor jouw bedrijf. Ga 

naar je podcast app en zoek op 

Podcast Masters.

Luister nu mijn podcast

Download het e-book

HEB JE VRAGEN 
OF OPMERKINGEN?
Mail naar mirjam@mirjamhegger.nl

VOLG MIJ:

  /mirjamheggerpodcastexpert

  /mirjamheggerpodcastexpert

  /mirjamhegger 

  /mirjamhegger

https://open.spotify.com/show/2wJJUHN19QjU9MisKtE18u?si=d9d9a466c3bd4be1

