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15 SIMPELE STRATEGIEËN OM MEER 
LUISTERAARS TE KRIJGEN VOOR 

JE PODCAST

Boek Extra
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Als je een moestuin hebt, wil je dat de zaadjes die je plant, uitgroeien 
tot volwaardige groentes die je met smaak opeet. Om dat voor elkaar 
te krijgen, is goede voeding, het juiste klimaat en water nodig. Zo is het 
ook als je je podcast wil laten groeien. Je hebt de juiste 
omstandigheden en activiteiten nodig om ervoor te zorgen dat 
je met jouw boodschap nog veel meer mensen bereikt dan je nu al 
doet. Om je daarbij te helpen, maakte ik deze Boek Extra waarin je 15 
simpele maar doeltreffende strategieën ontdekt om jouw podcast 
razend populair te maken. Met tot slot een vraag die je uitnodigt om 
nog véél groter te groeien dan je nu denkt wat mogelijk is.

Let’s go!

Mirjam
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STRATEGIE #1
INTERVIEW ANDEREN

De meest succesvolle en beproefde strategie om je podcast te laten 
groeien, is om andere mensen in je podcast te interviewen. Als jij 
anderen interviewt, delen zij het interview ook op hun kanalen. 
Daarmee maak je gebruik van elkaars bereik en bereik je daardoor 
veel meer mensen dan ooit van jou hebben gehoord.

STRATEGIE #2
TE GAST

Zorg dat je wordt uitgenodigd bij andere podcast-shows. Nu hoor ik je 
denken: “hoe dan? hoe kom ik in andere shows?” Mijn advies is: maak 
een lijst van podcasts waar je graag te gast wil zijn en benader ze 1 voor 
1 heel persoonlijk. Geef aan wat de meerwaarde is die jij de luisteraars 
komt brengen en wees verrast door de vele ja’s die je krijgt!

STRATEGIE #3
NETWERK

Schrijf je eigen netwerk aan, te beginnen met je e-mail lijst, maar ook 
natuurlijk je social media kanalen als LinkedIn, Twitter, Facebook en 
Instagram. Denk ook zeker aan vrienden, familie en (oud-) collega’s. Het 
is mijn ervaring dat ze je onwijs graag willen helpen! Dus aarzel niet en 
schrijf ze aan.
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STRATEGIE #4
CONSEQUENT

Laat geen mogelijkheid benut om je podcast te noemen. Bijvoorbeeld 
als je ergens gaat spreken, in je boek of als je anderen spreekt, noem je 
consequent je podcast.

STRATEGIE #5
NOGMAALS DELEN

Heb je een interview opgenomen met anderen? Natuurlijk heb je dan 
gevraagd of zij het interview willen delen in hun netwerk (zie strategie 1). 
Maar vergeet niet om maanden later nog eens te vragen of ze nogmaals 
het interview willen delen met hun netwerk. Op die manier maak je 
opnieuw gebruik van elkaars bereik.

STRATEGIE #6
WEBSITE

Zet je podcast op je website. Klinkt dit nogal voor de hand liggend? Toch 
zie ik dat het nog vaak vergeten wordt. Dus: zet je podcast op je website.

STRATEGIE #7
MAILS

Zet in je (wekelijkse) mails naar je e-maillijst linkjes naar je podcast, 
bijvoorbeeld in de PS. Daarnaast stel je standaard onder persoonlijke 
mails een e-mail handtekening in met linkjes naar je podcast.
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STRATEGIE #8
SOCIAL MEDIA

Deel je nieuwe podcast-aflevering op social media, zoals Instagram, 
LinkedIn, Facebook en Twitter. Houd het niet bij: “mijn nieuwe podcast-
aflevering staat live”, maar geef meteen aan wat ze kunnen verwachten 
als ze de aflevering gaan luisteren. Je titel is daarbij heel belangrijk, dus 
kies een pakkende titel die uitnodigt om meteen te gaan luisteren. 

STRATEGIE #9
ABONNEREN

Roep je luisteraars op om zich te abonneren op je podcast, bijvoorbeeld 
in de in- of outro van je podcast. Op deze manier krijgen je luisteraars 
automatisch een berichtje als een nieuwe aflevering verschijnt en dus 
zullen ze eerder luisteren.

STRATEGIE #10
REVIEWS

Vraag je luisteraars om reviews achter te laten over je podcast, 
bijvoorbeeld in de vaste outro van elke aflevering. Op die manier zal je 
podcast hoger komen in de podcast ranking en dat betekent dat je 
podcast sneller beluisterd wordt door anderen.

STRATEGIE #11
BLOGS

Maak blogs van je podcast afleveringen en verwijs in of onder het 
blog-artikel naar je podcast aflevering. Natuurlijk kun je in je podcast ook 
verwijzen naar je blog. Op die manier versterk je beide kanalen.
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STRATEGIE #12
INTERVIEW-SWOB

Ken je andere podcasters? Kijk of je in elkaars podcast kunt komen met 
een interview of vraag of de andere podcast maker wil verwijzen naar 
jouw aflevering bijvoorbeeld. Je noemt dit ook wel een interview-swob.

STRATEGIE #13
DELEN

Een simpele tip, maar ik vergeet ‘m zelf ook nog wel: vraag je luisteraars 
om je podcast te delen! Heb je bijvoorbeeld een podcast met 
restaurant-tips? Vraag dan of je luisteraars (waarschijnlijk restaurant 
liefhebbers) jouw podcast willen delen met andere restaurant 
liefhebbers die zij kennen.

STRATEGIE #14
MEDIA

Vind een actueel haakje en benader de media. Heb je bijvoorbeeld een 
duurzame podcast, kijk of je up to date onderzoeksgegevens kunt 
vinden over uitstoot van auto’s o.i.d. en maak er een persbericht over 
waarin je natuurlijk ook verwijst naar je podcast.

STRATEGIE #15
COMMUNITIES

Kijk of er communities of groepen zijn op bijvoorbeeld LinkedIn of 
Twitter die schrijven over jouw onderwerp of voor jouw doelgroep. Zorg 
dat je waarde levert in de groep en niet alleen maar reclame maakt. 
Vervolgens kun je ook aanbieden om een blog te schrijven of een 
masterclass te geven over jouw topic. Op die manier bied je waarde. 
En draait het niet alleen om jou en je podcast.
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WHAT ELSE IS POSSIBLE HERE?!

Tot slot wil ik je uitdagen. Want: wat zijn meer luisteraars je waard? 
Hoeveel tijd, energie en geld ben je bereid te investeren om je bereik te 
vergroten? Je zou bijvoorbeeld voor de deur van een radio- of tv 
programma kunnen gaan liggen. Je kunt connecties benaderen 
die je meer bereik kunnen geven et cetera. Of je kunt investeren 
in advertenties in vak- of dagbladen of op social media.

Mijn vraag is: heb je echt alles gedaan wat binnen je mogelijkheden 
ligt? Ik denk persoonlijk dat er altijd meer mogelijk is dan je denkt. 
Stel jezelf steeds weer de vraag: what else is possible here?! 
En laat je verrassen door je onuitputtelijke podcast-groei die 
je je nu nog niet kunt voorstellen!
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AUTEUR
MIRJAM HEGGER

Deze Boek Extra werd 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/

