
" There is nothing
more personal and
intimate than
connect with your
audience through
your voice" 

DE
PODCAST
CHECKLIST

 



C O V E R  A R T

Coverart kun je makkelijk zelf maken in
Canva. Uiteraard helpt een goed logo
en/of een goede foto voor de
herkenbaarheid. Geen zin om dit zelf te
doen? Huur tegen zeer redelijke tarieven
iemand in via Fiverr. 

L I V E  O F  O N L I N E

Persoonlijk vind ik 'live' fijner. Je hebt
meer grip op de geluidskwaliteit.
Daarnaast maakt mijn man ook foto's
voor en tijdens de opname voor social
media. Het kost overigens wel meer tijd
maar ik hou van het persoonlijke
contact. 

 
PODCASTING

H E T  O N D E R W E R P

Kies je thema en maak een
onderwerpen lijst (50 topics). Hiermee
voorkom je dat je ' droog' komt te staan
Ik ga ervan uit dat je podcast gaat over
je passie, misschien je business of over 
 iets waar jij deskundig in bent . (thought
leader) Wat het is, heb er lol in!

H O S T I N G

Er zijn vele platforms. Zelf zend ik uit via
Podcast.co maar Anchor is bijvoorbeeld
ook zeer bekend. Springcast is een
goede nederlandse broadcaster. Hou er
rekening mee dat de 1e lancering echt
min 1 a 2 weken in beslag neemt! Ben je
eenmaal online (op spotify, apple
podcast etc dan gaat de volgende
binnen een uur online. 

Over jouw podcast

M U Z I E K

Muziek, voor een intro, outro of voor
onder een voice-over brengt een zekere
sfeer met zich mee. Je hebt geen
muziek NODIG, maar het klinkt zeker
cool om je show een thema te geven!
Er zijn diverse muziekbanken. Spotify
voor als je via Anchor broadcast. Of kijk
eens bij audio jungle of
podcasthost.com

C A L L  T O  A C T I O N

Een CTA, kan bijvoorbeeld een
verwijzing naar je product, dienst of
website zijn. Of een verzoek om je
podcast te volgen of een follow op social
media. Idealiter doe je dit niet vaker dan
1 keer per 15 a 20 minuten.

 

P O D C A S T I N G
Je hebt bedacht dat je een podcast wilt
misschien heb je het al besloten. Gefeliciteerd
en veel plezier op deze creatieve reis. 

Bij het maken van een podcast komt veel
kijken. Het heeft veel aspecten op het
creatieve en technische vlak.

Misschien wil je alles zelf of doen ga je een
deel (wellicht het editten) uitbesteden. 
Wat het ook is, ik hoop dat deze checklist je
gaat helpen bij het maken van je podcast.

Het aantal podcast-luisteraars groeit hard. Er
zijn in Nederland nu 2,5 miljoen wekelijkse
podcast-luisteraars. Dit publiek zal naar
verwachting enorm groeien.

Dit is het moment om aan de slag te gaan,
want meer en meer ondernemers gaan op
deze manier content maken om zo hun
publiek te bereiken en te betrekken.

Een podcast draagt bij aan je branding. Je
kunt de aflevering plaatsen op je website en
het geheel of gedeelten (quotes) gebruiken
voor je sociale media. En, er is niets zo intiem
dan contact maken met je doelgroep via je
stem. 



Mijn eerste kennismaking met
podcasting was via mijn man Andros
Sturgeon. Hij startte zijn podcast (The
Marketing Geeks Podcast) samen met
een vriend uit Amerika. Ik was een keer te
gast in zijn show en vond dat heel
spannend en ook super leuk. 

Nadat ik al een tijdje thuis zat om te
herstellen van een burnout vroeg Andros
of ik hem wilde helpen met de productie
van zijn podcast. Ik boekte de gasten,
zette de opname links uit, regelde daarna
de social media en zorgde ervoor dat
alles gladjes verliep (en nog). 

Mijn interesse was meer dan gewekt. Ik
zag alle mogelijkheden, voelde de
kriebel... Tijd voor mijn eigen podcast. En
zo ontstond de Metamorfose podcast. Ik
wilde graag verhalen delen van mensen
die na een ingrijpende gebeurtenis het
roer omgooiden, hun leven anders
ingericht en/of zelf een ware
metamorfose hadden ondergaan. Een en
ander ingegeven door mijn eigen
metamorfose. 

 

I M P O S T E R  S Y N D R O O M

Er zijn veel podcasters en nog meer
podcasts. Maar er zijn nog meer vlogs,
blogs en boeken. Dus... laat je niet
afschrikken. Kijk niet teveel naar wat
anderen doen en houd je doel voor
ogen. Wel kun je je laten inspireren door
podcasters die je aanspreken. 

R E C O R D I N G

check, check, check! Check je batterij
vermogen in je mic. Check datum en tijd
met je gasten. Check je edit voor je
released minimaal 1 keer. Check of de
deurbel uit staat, de hond rustig is etc. Je
kunt niet genoeg checken. 

PODCASTING

P L A N N I N G  

Ga je uitzenden in seizoenen of per
thema? Wat je ook doet, plan! Plan je
gasten, je opnames op tijd. Kies voor een
consistente duur. Ik zit meestal op een
uur (dat is lang overigens) en 1 keer per 2
weken een release. Ik lees veel dat
wekelijks wenselijk is ,maar kwaliteit is
key!

C O - H O S T

Wel of geen co-host? Andros heeft een
co host in Amerika en zij hebben een
geweldige dynamiek en vullen elkaar
perfect aan. Maar ik hoor ook wel eens
hosts kissebissen en vliegen afvangen
tijdens een aflevering. Zorg dat je een
fijne dynamiek hebt en  een rolverdeling
afspreekt.

G A S T  I N  J E  S H O W

Werk je met gasten? Zorg dat je a)
duidelijk maakt wat je verwacht en b)
zorg voor een bevestiging per email.
Beiden getuigen van professionaliteit en
zorgen voor verwachtingen managen.
Vraag je gast vooraf om mee te helpen
aan het verspreiden van je podcast met
zijn of haar achterban.

W E B S I T E  

Voor de vindbaarheid, SEO en
marketing van je podcast is het goed
om een website te hebben. Je kunt
shownotes plaatsen voor SEO, linken
naar je gasten en bijvoorbeeld
afleveringen van spotify direct op je
website plaatsen. 

P O D C A S T I N G

Over Iris



Ik ben door het podcasten gegrepen. Ik
luister naar zeer diverse podcasts. Ik ben
dol op de 'echte' verhalen en als ik iets
niet weet dan zoek ik op Castbox (mijn
favoriete podcast app) als ware het mijn
Google. Ik luister ook veel naar podcasts
over persoonlijke ontwikkeling.

Een podcast maken is een intensief
proces. Er komt veel kijken bij zowel de
voorbereiding, de uitvoering als daarna
het vergroten van je publiek. En, je hebt
veel geduld nodig. Voor het editten,
renderen, plaatsen etc.

Aangezien ik al veel heb ontdekt, mijn
neus heb gestoten, uit moest zoeken en
gedaan, hoef jij dit niet meer te doen.

Ik geef je hierbij de Podcast checklist die
je gaat helpen bij je voorbereiding, de
opname en het publiceren van jouw
podcast. D E  A F R O N D I N G

Denk vooraf na hoe mensen kunnen
reageren en welke ‘call-to-actions’ je dus
moet opnemen in je afleveringen die je
maakt. Bedank mensen altijd voor
luisteren en vraag hen om je audio-
uitzending te delen via sociale media.
Benoem ook je site, en de specifieke
acties die daar te vinden zijn.
Bijvoorbeeld ook het nalezen van
aantekeningen en links die jij in de
podcast hebt genoemd. Ook wel
‘shownotes’ genoemd.

E D I T T E N

Gratis podcast software is het gratis
(Windows 10 programma) Audacity:
download Audacity. Dit programma is
een virtuele geluidsstudio voor Windows
Pc’s. Je hebt daarmee geen betaalde
opname software meer nodig. Je kunt
de stukjes die je nodig hebt aan elkaar
plakken. Ook audio effecten of tunes
kun je later nog toevoegen.  Zorg ervoor
dat je opname met voldoende volume
afspeelt, want goede verstaanbaarheid is
een succesfactor. 

PODCASTING
A P P A R A T U U R

Gebruik bij podcast maken altijd een
goede microfoon, dus één met een
ingebouwde batterij die het geluid
versterkt. gebruik een dynamische
microfoon zoals die ook voor zang
gebruikt wordt, omdat je dan weinig last
hebt van achtergrondgeluiden.
De bekende microfoons Zoom H1 of
Zoom H3 zijn geen dynamische
microfoons omdat zij ook geluid van ver
af (goed) opnemen; deze zijn wel
geschikt om concerten op te nemen,
bijvoorbeeld.

D E  O P E N  D E U R E N

- zorg dat er geen omgevingsgeluid is
(ramen dicht, sierreaden af en telefoon
uit
- zet een timer aan zodat je weet
wanneer je moet afronden
- drink water en ga naar het toilet voor
de opname
-Gebruik een aparte microfoon voor je
gesprekspartner, je kunt ook de mic op
een mobieltje aansluiten
- Denk vooraf na hoe je het persoonlijk
maakt; vertel hoe je erbij zit, waarom de
podcast belangrijk is, vraag de gast wat
hem het meest heeft geraakt en gebruik
herkenbare voorbeelden.

P O D C A S T I N G

Veel succes en
bovenal plezier!

Liefs Iris

https://audacity.nl.softonic.com/


Wil je ook een
podcast maar zie je
op tegen het werk?
Ik help je graag
verder!

Posdcast for
business

P O D C A S T

F O R  

B U S I N E S S  
Find your voice, share your

story, leave a legacy!

Get in touch
+31 (0) 6  30 415 402

irissturgeon@gmail.com
www.metamorfosepodcast.nl

www.irissturgeon.com
 


