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PODCAST HOSTS
KIES STAP VOOR STAP  

DE PODCAST HOST DIE BIJ JOU PAST

INCLUSIEF GRATIS2 MAANDENPODCAST HOSTING

Checklist



Pagina 2

niets stijgt zo hard

NIETS STIJGT ZO HARD

Geen andere markt in de media 

stijgt zo hard als de podcast 

markt. In 2020 luisterde ruim 

6 miljoen Nederlanders een 

podcast. Daarnaast stijgen de 

advertentie inkomsten van 

podcasts momenteel met meer 

dan 20% per jaar.

RUIMTE

Wereldwijd zijn er 500 miljoen 

blogging sites, 31 miljoen  

YouTube kanalen en maar 

800.000 podcast kanalen. 

In Nederland zijn dat er nog 

geen 20.000 in totaal. Ruimte 

genoeg dus voor jouw eigen 

onderscheidende podcast.

45 MINUTEN

Een podcast luisteraar luistert 

gemiddeld 45 minuten naar jouw 

podcast. 45 minuten! Vergelijk 

dat eens met het kijken naar een 

Instagram story (maximaal een 

minuut) en een YouTube video 

(maximaal 12 minuten). Bedenk 

eens wat je in die tijd allemaal 

kwijt kunt aan je luisteraar.

88%

Een podcast luisteraar ervaart 

de band met de maker als 

heel persoonlijk en luistert 

doelbewust, loyaal en vol 

aandacht naar een podcast. 

Maar liefst 85% van de luisteraars 

luistert jouw aflevering helemaal 

af. En bijna al je luisteraars (88%) 

luistert bijna alle afleveringen van 

1 podcast show.

YEAHHH!
Jij hebt de Checklist Podcast Hosts bemachtigd waarmee je stap voor stap een podcast 

host kiest die bij jou past. Zo voorkom je onnodige kosten en keuzes waar je uiteindelijk 

niet blij mee bent. Dus: kies de host die bij je past en ga lekker podcasten, want:
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Super tof dat je met podcasten aan de slag gaat, je bent nu nog een echte 

voorloper! Mijn naam is Mirjam Hegger en als podcast-expert voor ondernemers 

krijg ik dagelijks de vraag: “welke podcast host is het beste?” Daarom maakte 

ik deze Checklist, zodat jij in een paar simpele stappen een podcast host kiest 

die jouw podcast afleveringen voor een veel groter publiek beschikbaar maken. 

Heel veel plezier! 

Mirjam



Pagina 4

PODBEAN 

Vaak krijg ik de vraag: “welke podcast host gebruik jij?” Voor mijn eigen 

Hooked on Business Podcast gebruik ik Podbean. En ik ben er heel tevreden 

over. Voor $9 per maand (als je voor een heel jaar betaalt) kun je ongelimiteerd 

uploaden. Ook is er een gratis versie voor als je het even wil uitproberen. 

Mijn ervaring is dat je daar snel uitgroeit, omdat je dan snel aan de maximale 

hoeveelheid downloads zit. Maar om uit te proberen is dat natuurlijk een 

prima optie.

PodBean geeft ook de mogelijkheid om te live podcasten en advertenties in te 

voegen. Verwacht echter nog niet te veel van de advertentie inkomsten, want 

deze zijn vooral georiënteerd op Noord-Amerika.

PodBean heeft een prima podcast speler die je op je eigen website kunt 

plaatsen met veel features zoals video podcasting, live streaming en 

het bieden van premium content waar je je luisteraars (eventueel tegen 

betaling) exclusief toegang toe kunt geven. De statistieken van PodBean zijn 

overzichtelijk. Het geeft inzicht in onder andere het aantal downloads, de 

locatie, tijd en met welke app is gedownload. Als je meerdere podcast shows 

hebt, dan is PodBean een minder goede optie, aangezien je bij Podbean dan 

voor een extra account moet betalen. In het duurste abonnement ($99 per 

maand) heb je wel de mogelijkheid voor meedere shows. Wil je meerdere 

gebruikers toegang geven tot je account dan heb je ook dat duurste 

abonnement nodig.

Dit is de link waarmee je direct meer over PodBean te weten komt.

PODCAST HOST
OVERZICHT

https://www.podbean.com/podcastmastery
https://www.podbean.com/podcastmastery
https://www.podbean.com/podcastmastery
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SPRINGCAST

Naast mijn Hooked on Business Podcast waarin je afleveringen hoort over het 

ondernemerschap, heb ik een tweede podcast over, je raadt het al podcasten. 

Dit is de Podcast Masters Podcast. Voor deze podcast heb ik gekozen voor de 

Nederlandse podcast-host Springcast. Ik werk al een jaar of twee naar volle 

tevredenheid met deze host. Springcast bestaat sinds 2020, maar hebben 

zich al snel ontwikkeld tot een volwaardige podcast-host, met alle standaard 

functies die je bij een podcast host verwacht helemaal in orde. Dus als je 

een Nederlandse host zoekt met Nederlandse support, dan is Springcast de 

beste optie. Voor €5 per maand kun je onbeperkt uploaden. Veel features zijn 

vergelijkbaar met Podbean: eigen podcast website, podcast speler voor op je 

website en geen beperkingen in het aantal afleveringen of aantal downloads. 

In de duurdere abonnementen krijg je o.a. meer gedetailleerde statistieken, 

custom branding van de podcast speler en ook de mogelijkheid om call to 

actions toe te voegen aan deze podcast speler.

Ik werk prettig samen met deze partij en ik kan je daarom Springcast van harte 

aanbevelen. Daarnaast geeft Springcast jou nu 2 maanden gratis podcast 

hosting. 

Hier lees je alles over Springcast en krijg je 2 maanden gratis 

podcast-hosting als je de volgende code gebruikt: mirjamhegger

PODCAST HOST
OVERZICHT

https://springcast.fm/?ref=mirjamhegger
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BUZZSPROUT

Buzzsprout is een populaire en degelijke podcast host. Ze hebben een erg 

beperkte gratis optie en de prijs is afhankelijk van het aantal uur podcast dat 

je maandelijks uploadt. Dit varieert van $12 voor 3 uur tot $24 voor 12 uur.

Bij Buzzsprout kun je meerdere shows hosten én meerdere gebruikers 

hebben.

Dit is de link waarmee je direct meer over Buzzsprout te weten komt.

PODCAST HOST
OVERZICHT

https://buzzsprout.com
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PODCAST HOST
OVERZICHT

ANCHOR

Alhoewel ook gevorderde en serieuze podcast makers de weg naar podcast 

host Anchor goed weten te vinden, richt Anchor zich met name op de 

beginnende podcasters. De diensten van Anchor zijn gratis, waardoor ze het 

maken het opzetten van een podcast kanaal en het opnemen van een podcast 

aflevering erg toegankelijk maken. Een aantal podcast collega’s en klanten 

gebruikt Anchor naar tevredenheid. Nadelen die zij noemen, zijn de beperkte 

inzage in statistieken die Anchor biedt, bijvoorbeeld waar je luisteraars precies 

vandaan komen.

Anchor is in 2019 overgenomen door Spotify. De kans dat de app plotseling 

stopt (dat is namelijk een risico bij een gratis host) is daardoor kleiner 

geworden. Ze verdienen aan de advertenties die je in je podcast afleveringen 

kunt laten plaatsen.

Anchor maakt het opzetten van een kanaal makkelijk doordat ze je stap 

voor stap meenemen in het proces en de aanmelding bij de verschillende 

platformen (o.a. itunes en Spotify) voor jou doen.

Anchor heeft een telefoon app waarmee je podcasts kan opnemen en editen. 

Dit maakt Anchor erg makkelijk in gebruik.

Dit is de link waarmee je direct meer over Anchor te weten komt.

https://anchor.fm
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PodBean Springcast Anchor Buzzsprout

Gratis versie 5 uur, maar 
afleveringen worden 
na 2 maanden 
verwijderd

Nu 2 maanden 
gratis 

Altijd 
gratis

2 uur per 
maand, 
maar de 
afleveringen 
worden na 
90 dagen 
verwijderd

Betaalde 
abonnementen

$9/maand (als je 
per jaar betaalt) - 
ongelimiteerd

€5/maand - 
ongelimiteerd

Nee $12/maand – 
max 3 uur per 
maand. $18 
voor 6 uur.

Podcast speler Ja Ja Ja Ja

Premium content Ja Nee Nee Nee

Live streaming Ja Nee Nee Nee

Video podcasting Ja, alleen in Plus 
abonnement van 
$29/maand 

Nee Nee Nee

Meerdere podcast 
kanalen

Ja, alleen in het €99/
maand abonnement

Nee Nee Ja

Meerdere teamleden Ja, alleen in het €99/
maand abonnement

Ja, in de 
abonnementen
vanaf €15

Nee Ja

PODCAST HOST
OVERZICHT

Klik HIER naar PodBean

Klik HIER naar Springcast

Klik HIER naar Anchor

Klik HIER naar Buzzsprout

https://springcast.fm/?ref=mirjamhegger
https://springcast.fm/?ref=mirjamhegger
https://www.podbean.com/start-unlimited-podcast?utm_campaign=podcastmastery&utm_source=affiliate&utm_medium=referral
https://springcast.fm/?ref=mirjamhegger
https://anchor.fm/
https://www.buzzsprout.com/
https://mirjamhegger.nl/category/hooked_on_business_podcast/
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AUTEUR
MIRJAM HEGGER

Deze checklist werd ontwikkeld door 

Mirjam Hegger, podcast-expert 

voor ondernemers en zelf ruim 11 

jaar ondernemer. Mirjam is fervent 

podcast-maker van 3 eigen podcasts. 

Daarnaast is zij eigenaar van de Podcast 

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: mirjamhegger.nl/masterclass.

http://mirjamhegger.nl/masterclass
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“

“
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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

KLANTEN
OVER MIRJAM
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“

“
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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

KLANTEN
OVER MIRJAM

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://mirjamhegger.nl/111tips/
https://mirjamhegger.nl/masterclass/
https://mirjamhegger.nl/masterclass/
https://mirjamhegger.nl/podcast-masters-podcast/
https://mirjamhegger.nl/podcast-masters-podcast/
https://open.spotify.com/show/2wJJUHN19QjU9MisKtE18u?si=d9d9a466c3bd4be1
https://mirjamhegger.nl/111tips/
mailto:mirjam%40mirjamhegger.nl%20?subject=

