
PODCAST STAPPENPLAN
START JE EIGEN PODCAST

IN MINDER DAN 10 MINUTEN
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Super tof dat je met podcasten aan de slag gaat!
Dit persoonlijke Podcast Stappenplan gaat je daar zeker bij helpen! 

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 dit Stappenplan, zodat jij in een paar stappen het fundament van jouw 

eigen podcast glashelder krijgt. In stap 1 zie je de uitleg. In stap 2 krijg je een 

voorbeeld. In stap 3 zet je jouw eigen podcast neer.

Heel veel plezier! 

Mirjam

DUS: LET’S GO!
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STAP 1: UITLEG
PODCAST STAPPENPLAN

DOELEN: Bepaal het doel of de 

doelen van je podcast. Wat wil jij 

bereiken met je podcast?

DOELGROEP: Omschrijf jouw 

favoriete luisteraar. Wie wil je dat 

jouw podcast luistert?

ONDERWERP: Teken je eigen 

podcast-boom met de stam, takken 

en twijgjes. Op die manier krijg je de 

onderwerpen van je podcast helder.

RODE DRAAD: Omschrijf de centrale 

vraag die je beantwoord wil hebben 

in je podcast.

TITEL: Kies een passende titel, 

bijvoorbeeld je eigen naam of de

naam van je bedrijf of product. Of 

meer catchy.

INTRO TEKST: Een goede intro 

beantwoordt de volgende vragen:

• Voor wie is deze podcast?

• Wat kan ik in deze podcast  

   verwachten?

• Wie is de podcast host?

OUTRO TEKST: Een goede outro bevat 

de volgende elementen: 

• Bedankt voor het luisteren;

• Verwijzing naar contactgegevens   

  (website, mail, social media);

• Vraag om abonneren en het geven van     

  een review;

• Verwijzing naar gratis product,   

  bijvoorbeeld e-book.

FORMAT: Omschrijf de vorm van 

jouw podcast, zoals solo afleveringen, 

interviews of terugkerende rubrieken.

FREQUENTIE: Bepaal hoe vaak jij gaat 

podcasten. Bijvoorbeeld eens per 

maand, week of dag.

LENGTES EPISODES: Bepaal de 

gemiddelde lengte van je aflevering.

GEVOEL: Met welk gevoel wil je dat je 

luisteraars achterblijven na het luisteren 

van je podcast? 

LANCEERDATUM: Bepaal wanneer jij je 

eerste aflevering publiceert en houd je 

aan deze afspraak.
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ONDERWERP: Het gezond 

opbouwen van je bedrijf.

RODE DRAAD: Hoe houd je je 

‘verslaving’ (Hooked) aan het 

ondernemerschap gezond? Wat doe 

je wel/niet?

DOELGROEP: Bewuste, 

dienstverlenende, ambitieuze 

ondernemers die meer uit hun 

bedrijf en zichzelf willen halen. 

TITEL: Hooked on Business Podcast. 

VORM: Afwisselend om de week 

interview en solo aflevering. 

FREQUENTIE: Eens per week.

LENGTE EPISODES: 

Solo aflevering: 30 minuten. 

Interview: 45 - 60 minuten.

LANCEERDATUM: September 2018.

INTRO TEKST: Welkom en leuk dat 

je luistert naar deze podcast waarin 

je wekelijks inspiratie krijgt over het 

op- of uitbouwen van een gezond 

bedrijf. Dit is jouw podcast shot 

vol ondernemersdopamine. Dit is 

Hooked on Business. 

OUTRO TEKST: Alle ingrediёnten 

zoals in uitleg zijn verwerkt in de 

outro van de Hooked on Business 

podcast. Beluister de gehele outro 

in een podcast aflevering. Ga naar je 

podcast app en zoek op Hooked on 

Business. 

Pagina 4

PODCAST STAPPENPLAN
STAP 2: VOORBEELD
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PODCAST STAPPENPLAN
STAP 3: JOUW EIGEN PODCAST PLAN

DOELEN: 

DOELGROEP: 

ONDERWERP: 

RODE DRAAD: 

TITEL: 

INTRO TEKST: 
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STAP 3
JOUW EIGEN PODCAST PLAN

OUTRO TEKST: 

FORMAT:

FREQUENTIE: 

LENGTE EPISODES: 

GEVOEL: 

LANCEERDATUM:



AUTEUR
MIRJAM HEGGER
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Dit Podcast Stappenplan 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 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-tijdschift uit: Podcast Masters Magazine. Daarnaast 

deelt ze al haar kennis en ervaring in het boek ‘Succesvol podcasten voor 

ondernemers’.

“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 mijn gratis 

podcast masterclass: mirjamhegger.nl/masterclass.

http://mirjamhegger.nl/masterclass
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ANDEREN OVER MIRJAM
‘SUCCESVOL PODCASTEN VOOR 

ONDERNEMERS’

“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

“MIRJAM IS DÉ PODCAST EXPERT VAN NEDERLAND

THIJS LINDHOUT

100% Inspiratie Podcast
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“MIRJAM IS DE GO-TO-GIRL

Als je zegt ‘starten met podcasten en dat tot een succes maken’ 

dan zeg je Mirjam Hegger. Mirjam is de go-to-girl op het gebied 

van business en podcasten.

ZARAYDA GROENHART
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ANDEREN OVER MIRJAM
‘SUCCESVOL PODCASTEN VOOR 

ONDERNEMERS’

“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

“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

“ER IS NIEMAND DIE ZO GEDREVEN IS IN PODCASTEN

Er is niemand in Nederland en België die zo bedreven is in 

podcasten en er zoveel over weet als Mirjam.

NINKE VAN DER LECK



WIL JIJ JE
EIGEN PODCAST 
(HER)STARTEN?

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

VOLG MIJ:

  /mirjamheggerpodcastexpert

  /mirjamheggerpodcastexpert

  /mirjamhegger 

  /mirjamhegger
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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

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.

Download het e-book

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

https://www.instagram.com/mirjamheggerpodcastexpert/
https://www.facebook.com/mirjamheggerpodcastexpert
https://www.linkedin.com/in/mirjamhegger/
https://mirjamhegger.nl/category/hooked_on_business_podcast/
https://open.spotify.com/show/2wJJUHN19QjU9MisKtE18u?si=d9d9a466c3bd4be1
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