
PODCAST

PODCAST PRODUCTIE TOOL

Aan alles gedacht? Ga je voor het eerst een podcast maken? Deze
tool helpt je op weg. Ook handig als je al vaker hebt gewerkt met
een podcast. Gebruik de tool om samen met je team de productie
goed door te spreken, voor te bereiden en succesvol te maken.
Print ‘m groot uit, plak, schrijf en klieder op de tool en gebruik
daarna de uitkomsten voor je (plannetje van) aanpak. Succes!



Opdrachtgever
Maak je de podcast voor jezelf, je eigen organisatie 

of een externe opdrachtgever?

Zijn de verwachtingen duidelijk?

Zijn er afspraken over rapportage van bereik?

Aansturing
Is er een duidelijk projectleider?

Wie voert (straks) de regie tijdens de opnames 

en/of over de gehele serie?

Team
Heb je een goed team betrokken bij de productie?

Zijn alle vaardigheden die nodig zijn benoemd en

door het team ingevuld?

Is er een duidelijke taakverdeling gemaakt?

Randvoorwaarden
Heb je gecheckt of er mogelijk gebruik moet worden gemaakt van 

audio-materiaal waarop auteursrechten rusten?

Moet er intern nog geluisterd worden door management, 

stafdiensten of anderen voordat de podcast live gaat?

Zijn er specifieke technische randvoorwaarden van toepassing?

Impact
Is er duidelijk welke impact bereikt moet worden met de podcast?

Is de inhoud van de podcast mogelijk gevoelig?

Door Spotify en andere kanalen is je podcast wereldwijd beschikbaar. 

Is dat wenselijk of moet het bereik beperkt worden?

Aanpak
Is het een eenmalige inzet van podcast of maakt het 

onderdeel uit van een serie?

Wie betrek je bij de productie?

Wordt de aanpak geëvalueerd?

Is de aanpak onderdeel van een groter programma?

Risico’s
Zijn er gevoeligheden die vermeden moeten worden 

in de podcast?

Kan de lancering van de podcast andere acties in de

weg zitten?

Communicatie
Is (informatie over) de luisteraar / doelgroep er bij 

betrokken?

Heb je nagedacht over communicatiekanalen om

de podcast te promoten?

Wil je een eigen logo peer podcast of maak je een 

serie en moet dat herkenbare branding opleveren?

Is de interne organisatie op de hoogte gebracht

van de productie en uitzending van de podcast?

Inkoop
Is er nadere inkoop nodig?

Is er budget voor een vervolg nodig?

Wil je een professionele of bekende interviewer of spreker inhuren?

Planning
Is er een planning opgesteld van voorbereiding, productie en 

lancering van de podcast?

Maakt de podcast onderdeel uit van een bredere aanpak of plan?

Welke afhankelijkheden zijn er met andere trajecten?

Resultaat
Wat zijn de resultaten die je wilt 

bereiken?

Zijn deze meetbaar (SMART)?

Zijn ze realistisch?

Doel
Is het doel van de podcast 

duidelijk (gaat het om promotie, 

informeren, ondersteuning van 

verandering, etc)?

Sluit de inzet aan bij een 

(strategisch) plan?

Problem-Solution-fit
Welk aandeel levert de podcast 

op bij de uitdaging waar je 

organisatie voor staat?

Business Case
Welke toegevoegde waarde gaat de 

podcast opleveren?

Is het de bedoeling dat er business 

gegeneerd wordt? Zo ja, is er een 

business case opgesteld?

Is de business case realistisch?

Beschrijf in een one-liner wat de 
boodschap en beoogde impact is van de 

podcast.

Waarom MOET je deze podcast luisteren?
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Toelichting
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Met de hand getekende pijlen leggen verbanden en geven 
richtingen aan

Arceerstiften mogen niet ontbreken om onderwerpen te 
highlighten

Foto’s zijn krachtige toevoegingen. Je kunt ter plekke een 
klein printertje neerzetten

Gebruik kleine stip-stickers om te stemmen, risico’s of 
belang aan te geven

Bereid de sessie goed voor en stuur deelnemers een 
uitgebreide mail met info

Werken met canvassen is gebaat bij een open en veilige sfeer. 
Iedereen moet kunnen zeggen en aangeven wat hij of zij van 
belang vindt. 

De kracht van brainstormen is dat geen idee of input te gek is. Het 
nadeel van deze werkwijze is dat dominante deelnemers meer 
invloed hebben op uitkomst en richting. Het is aan de begeleider 
hier goed op te letten.

Aanvullend (of als start) kun je ook individuele input ophalen die 
niet direct in de groep gedeeld wordt. Hier heb je meer kans op een 
afgewogen set aan ideeën en input die vervolgens in de 
groepsdynamiek aangescherpt wordt.

Aan het eind van de sessie is het advies om de conclusies goed ‘op 
het bord’ te hebben en de groep hierop te laten instemmen.

Na afloop kan de begeleider van de sessie een ‘schone’ canvas 
uitwerken met toelichting op de uitkomsten. Hier is het advies deze 
rond te sturen en te vragen om instemming of opmerkingen. Deze 
feedbackronde is niet bedoeld om de sessie (deels) opnieuw te 
doen, maar om tot afronding te komen.

Mocht het nodig zijn de sessie een vervolg te geven in dezelfde of 
andere samenstelling dan krijg je verdieping door de uitkomsten 
van de eerste sessie daarin nadrukkelijk mee te nemen (en 
misschien zelfs op het canvas alvast in te vullen).

Tips
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