
EEN PODCAST DIE
KLANTEN OPLEVERT

Hoe start je

Een 5 stappen methode
waarmee je een podcast maakt
die jouw ideale klant aantrekt

IJLIEN HAVENAAR



Je wilt een podcast, maar het moet je wel wat opleveren - I get that. Je
houdt van je business en vindt graag je ideale klant om supermooie
resultaten mee te behalen. 
En met een podcast lukt jou dat.

Een podcast verkoopt je merk, je energie, jouw magie. Het is de meest
intieme vorm van marketing die er is. 

Zie het als 1:1-gesprekken, jij en de luisteraar, meer is er niet aanwezig.
Kan je je voorstellen hoe krachtig het is, als je minuten- of zelfs urenlang
in iemands oor mag praten? Die vol aandacht naar je luistert? 
Terwijl jij de ruimte krijgt om echt goed je verhaal te doen. 

Podcasten is magic 

start je podcast & make it work for you

mijn belangrijkste tip

Maak altijd al je content met liefde
voor je luisteraar. Stel je je ideale
klant voor en get excited om hen
iets te leren, te inspireren, uit te
dagen en enthousiast te maken.



5 stappenmethode naar
een podcast die klanten
oplevert

conceptontwikkeling

podcastkanaal inrichten

1.
2.

TIP: neem je podcast echt als audiobestand op

Audio onder een video vandaan halen is efficiënt, maar de

impact van je podcast is minder groot

Jij bent als contentmaker minder gefocust op het auditieve als

je een video maakt

opnemen3.
editen (of niet)4.
distributie & promotie5.



conceptontwikkeling

wat is het doel?
wat moet het voor mij doen?
wat moet het voor de luisteraar
doen?
wie is mijn luisteraar?
wanneer luistert die de podcast?
wat is mijn boodschap?
welk format past bij mijn doelen en
bij mij?
welke plek heeft de podcast in de
klantreis?

Om van luisteraars klanten te maken,
moet je stilstaan bij je strategie. 

Stel jezelf vragen over je podcast,
zoals:

Begin with the end in mind. Als je weet
waar je naartoe wilt, helpt het je
keuzes maken, kaders stellen en
evalueren en bijstellen.



Wat je praktisch nodig hebt om je podcastkanaal in te richten en je
podcast geschikt te maken voor Apple Podcasts, Spotify, Overcast,
Pocket Casts, Podimo en vele andere luister-apps

podcasthosting
titel
omschrijving
cover art (3000x3000 pixels)
minstens één gepubliceerde aflevering of trailer

1.
2.
3.
4.
5.

podcastkanaal inrichten

podcasthosting
De beste podcasthosting vind ik
Buzzsprout.

Wil je graag Nederlandse support en
systemen, dan raad ik Springcast aan.
Gratis hosting vind je bijvoorbeeld bij
Acast en RedCircle. 

In principe doen alles podcasthostings
hetzelfde, soms bieden ze andere extra's
aan die mogelijk interessant voor je zijn.

Anchor is een gratis podcasthosting die populair is. De app is erg
gebruiksvriendelijk. Anchor is van Spotify en zal je podcast als
standaard-instelling niet geschikt maken voor andere apps, zoals
Apple of Google. 

Let daar goed op, als je voor Anchor kiest - laat altijd een openbare
RSS feed aanmaken waarmee je je podcast aanmeldt bij meerdere
apps.



opnemen

Solo-aflevering
Bepaal van tevoren het doel van je
aflevering, zodat je ergens naartoe werkt

Interview
Onderdruk je behoefte om instemmend te
hummen, ja / klopt / precies te zeggen -
het leidt de luisteraar af van het verhaal
van je gast

Audiokwaliteit
Zorg voor een rustige omgeving (vogeltjes
zijn ook rustig) en een constante afstand
tot je microfoon / telefoon

Programma's voor opnemen
Opnemen doe je bijvoorbeeld in je
Dictafoon-app, met QuickTime, Zoom of
direct in het editprogramma Audacity.

Bestandstype
Je kunt meestal alleen mp3's uploaden bij je podcasthosting. Je
telefoon maakt vaak m4a's van opnames. Zet je m4a om in een mp3
met bijvoorbeeld online-audio-converter.com

Microfoons
Voor je eerste investering raad ik een dynamische USB-microfoon aan
met een cardioid richtingskarakteristiek. Een dasspeldmicrofoon (ook
wel, lavalier microfoon) kan ook een goede en laagdrempelige
investering zijn. 



editen (of niet)
Voor de één een struikelblok, voor de
ander juist relaxt kunnen opnemen:
editen.

De twee edit-acties waarmee je het
meest resultaat behaalt:
ruisonderdrukking en monteren
(knippen). 

Programma's
Audacity (gratis te downloaden)
Descript
Adobe Audition
Video-editor zoals iMovie of Premiere Pro

Apps
Dictafoon-apps
Anchor
Hokusai Audio Editor (helaas alleen voor
iOS, wel echt een aanrader)



distributie & promotie

Om je podcast zichtbaar te krijgen in de
luister-apps, moet je je RSS feed daar
eenmalig aanmelden.

Apple Podcasts
(http://podcastsconnect.apple.com)
Spotify 
(https://podcasters.spotify.com)
Google
(https://podcastsmanager.google.com)
Podimo 
(https://studio.podimo.com)
Podcast Index (onafhankelijke openbare
podcastlijst) 
(https://podcastindex.org)

Op het moment dat jij je eerste
audiobestand publiceert, wordt je podcast
zichtbaar in de apps. 

Zoek de RSS feed link in je podcasthosting-
account en meld je podcast aan bij zo veel
mogelijk luister-apps, zoals:

Je podcast op YouTube plaatsen kan (nog) niet door het aanmelden
van je RSS feed. 

Je moet er een video van maken en die handmatig uploaden naar je
YouTube-kanaal.

http://podcastsconnect.apple.com/
https://podcasters.spotify.com/
https://podcastsmanager.google.com/
https://studio.podimo.com/
https://podcastindex.org/


distributie & promotie

Besteed aandacht aan de show notes, de
omschrijving bij elke aflevering. 
Plaats een tekst die de luisteraar overtuigt
om je aflevering te luisteren en zet hier je
call-to-action in.

Promoot je podcast op je social media of
je nieuwsbrief, praat erover en blijf dat
doen. 

De kracht van herhaling is ook hier heel
belangrijk.

Gebruik podlink (https://www.pod.link) om
in 1x een link te delen naar alle luister-
apps.

adverteren, gebruik een landingspagina op je website
SEO, gebruik zoektermen in je show notes en titels
gasten uitnodigen en te gast zijn in andere shows helpt nieuw
publiek jou te ontdekken

3 mogelijke promotiestrategieën:

https://www.pod.link/


Succes!

Wat is je volgende stap?

Met de informatie uit de masterclass en dit ebook kun je een
podcast starten waarmee je klanten aantrekt.

Kost het opzetten van je podcast je te veel energie en tijd? 
Ben je niet zeker of je op het juiste pad bent?
Blokkeer je op een cruciaal punt van het lanceren van je
podcast (aanmelden bij Apple bijvoorbeeld)?

Gun het jezelf dan om in een uurtje met mij hier doorheen te
stomen. Weg blokkades, gedoe en onzekerheid: boek een
mentoring call (€ 99) & bring all your questions. 
I've been there and done that en help je graag 

Stuur een mail naar info@ijlienhavenaar

Maak je podcast, inspireer je
luisteraar & vind de allerleukste

klanten

You will rock this!

@ijlienhavenaar op
Instagram, TikTok, Twitter

info@ijlienhavenaar.nl


