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Workshop Zo maak je een podcast. 
Podcasts zijn bijna niet meer weg te denken uit de online communicatie wereld. Het is 
een uitstekend middel om bijvoorbeeld je organisatie voor te stellen, activiteiten toe te 
lichten en het werkt natuurlijk ook uitstekend als informatie- of 
voorlichtingsinstrument en natuurlijk als marketing tool. 
 
Is het moeilijk om zelf podcasts te maken en heb je dure apparatuur nodig? 
Helemaal niet. Twee goede microfoons en een audio interface  heb je al voor zo’n € 250,00.  En hoe 
je een podcast maakt kan ik je leren. 
In een 6 uur durende workshop laat ik je zien en ervaren hoe je met een aantal eenvoudige tools je 
eigen podcast kan maken.  
Aan het eind van de workshop hebben we jouw eerste podcast gemaakt én gepubliceerd. 
 
Ik kom langs op locatie en neem een audio interface en 
twee microfoons mee. Jij zorgt voor een laptop met usb-
aansluiting waar de audio interface op aangesloten kan 
worden, geluidsbestanden opgeslagen kunnen worden 
en waar je Audacity op geïnstalleerd hebt, het 
programma waarmee we de opnames gaan maken en 
gaan editten.  
Meer is aan apparatuur niet nodig. 
 
Voor de opnamen hebben we natuurlijk nog twee 
personen nodig die het gesprek aangaan over het 
gewenste thema van de podcast.  
 
Hoe ziet de workshop er in grote lijnen uit? 
 
15  minuten  Kennismaking.  Wie is wie? 
15 minuten  Wat is een podcast en wat wil je er mee? 
30 minuten  Praktische tips voorbereiding, stemgebruik, etc  
30 minuten  Wat voor apparatuur en software gebruiken we? 
   Aansluiten apparatuur, instellen software, instellen microfoons 
15 minuten   Pauze 
30 minuten  Voorbereiden gesprek 
60 minuten  Opname podcast 
30 minuten   Lunch 
90 minuten  Editten 
45 minuten   Beluisteren en bespreken eindresultaat 
15 minuten  Publicatie mogelijkheden 
30 minuten  Vragen, evaluatie en afsluiting 
 
Aantal deelnemers: minimaal 3, maximaal 6 
Een ruimte voor opnames waar buitengeluiden niet of weinig doordringen. 
Kosten: € 350,00 per workshop (ik ben niet BTW-plichtig), exclusief reiskosten vanuit Den Haag. 
 
Natuurlijk is het ook mogelijk dat ik een serie podcasts voor jouw bedrijf maak. Ik voer dan een of 
meer gesprekken met personen die jouw dienstenaanbod of producten middels storytelling goed in 
beeld kunnen brengen. 
 
Voor meer informatie en mogelijkheden: 06-39708807 of  dick@voiceoverdicksmit.nl 
Voor een voorbeeld beluister een aflevering van  De Dynamiek van het jongerenwerk  
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https://jongerenwerk.podbean.com/e/de-dynamiek-van-het-jongerenwerk-afl-3-bianca-boender/

