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INTRODUCTIE

01
OM TE BEGINNEN

Aan de podcast is geen ontkomen meer aan. Ken je die slogan van Apple, there's an app for that? 

Dat geldt tegenwoordig net zo goed voor podcasts. Info en vermaak over lokale en internationale 

onderwerpen? There's a podcast for that. Begon de podcast eerst vooral als alternatief op de lineaire 

radio, tegenwoordig is het zoveel meer. De marketingtribune zag deze ontwikkeling ook en deed in 

april 2020 een grootschalig onderzoek onder vooraanstaande marketeers. Hieronder een quote uit het 

artikel van de marketingtribune; “Merk zonder podcast is kansloos”.

“Elke serieuze CMO denkt inmiddels na over de rol van audio 

binnen zijn merk- en marketingstrategie. Je moet nadenken over 

hoe je klinkt en hoe je je gewenste audience bereikt en/of bij je 

merk betrekt, met relevante en spraakmakende audiocontent die 

idealiter het leven van de consument verrijkt”
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CIJFERS & 
LIJSTJES

02
CIJFERS & LIJSTJES

Heb jij daar nog niet ‘serieus over nagedacht’. Geen probleem, wij zijn er om je helpen. Het creëren van 

content in de vorm van beeld of tekst is voor velen (ondertussen) bekend terrein. Wij zochten voor je uit 

waarom de podcast daar ook bij hoort;

Volgens recent onderzoek van de NPO luistert 10 procent van de bevolking wekelijks naar 

podcasts. Jonge mensen (t/m 34 jaar) zijn de grootste liefhebbers:, maar ook twintig procent 

van de 50-plussers luistert regelmatig.

In de categorie ‘soms’ luistert zelfs 53% van alle Nederlanders naar een podcast. Van die groep 

luistert 19% zelfs dagelijks.

In het afgelopen coronajaar kreeg de, toch al populaire, podcast nog een extra boost. Spotify 

zag in 2020 in elk geval veel hogere unieke luistercijfers van podcasts over nieuws en politiek, 

gezondheid en onderwijs.

2.1

2.2

2.3



info@megawatt.agency megawatt.agency 5/9

HERE TO STAY

03
Okay, de podcast is dus populair en ‘here to stay’.

Maar wat maakt een podcast zo uniek?

Je kunt een compleet nieuwe doelgroep bereiken of de bestaande doelgroep iets

extra’s bieden.

Audio is minder gehaast dan video en biedt daardoor ruimte voor diepgang

over niche-onderwerpen.

De podcast is hypermobiel. Het geeft de luisteraar de optie om geen tijd verliezen.

Zo kom je nog eens aan strijken toe. Kortom, een kans om je bestaande fans/

doelgroep te bereiken op een moment waar je ze anders mist.

De kosten voor de ontwikkeling van een podcast vallen reuze mee. Komen we later

op terug.

3.1

3.2

3.3

3.4
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SUCCESVERHALEN

04
Nu denk jij misschien; het klinkt prachtig maar zijn er ook succesvolle cases te

vermelden? En dan niet in de groep ‘entertainment’ maar echt bedrijfsmatig. Voor 

B2B of B2C? Kort antwoord: die zijn er zeker. Lang antwoord: we kunnen hier de 

komende 20 pagina’s met gemak mee vullen. Waarom? Het gaat (vaak) om niche-

markten. Het feit dat jij ze niet kent, betekent niet dat ze er niet zijn maar dat dat 

onderwerp of dienst jou minder aanspreekt. Een kort lijstje, zodat je een beeld krijgt;

Where Should We Begin with Esther Perel: Veel bedrijven en ondernemers vragen

zich af of een podcast wel werkt voor ze. Met deze podcast bewijst relatietherapeute

Esther Perel dat het niet uitmaakt in welke branche je zit om een succesvolle

podcast te hebben.

DTR- The official Tinder podcast: Een mooi voorbeeld hoe je een podcast voor je

bedrijf kunt laten werken door te inspireren. Tinder onderzoekt liefde en dating in

De breedste zin van het woord. Originele afleveringen, inspirerende content.

Online marketing made easy with Amy Porterfield: Amy bewijst dat het mogelijk is

om een succesvol verdienmodel te koppelen aan je podcast.

In het Rijks: Deze podcast van het Rijksmuseum vertelt de verhalen van de

kunstwerken in het museum.

1.

2.

3.

4.



info@megawatt.agency megawatt.agency 7/9

GOOD NEWS PODCAST

H&M heeft een samenwerking met Good News, een duurzaam schoenenmerk uit de UK.

Op 1 april 2021 gingen ze live en voorafgaand vroeg H&M aan Megawatt om de

campagne rondom de lancering te verzorgen. Met als concept ‘Spread some Good News’

hebben we de H&M Good News Podcast ontwikkeld. We hebben een diversiteit aan

gasten geselecteerd die ieder verhalen hebben in lijn met het merk Good News. In de

podcast vertellen ze hoe ze op een positieve manier bijdrage hebben geleverd aan een

betere/mooiere/fijnere wereld. De hele case is terug te vinden op onze website en is

een groot succes! Hier lees je het persbericht in de Emerce, dit is wat Fonk erover zegt,

ook Amayzine was enthousiast en aboutmedia schreef er ook iets over.

https://megawatt.agency/nl/case/hm-hm-x-goodnews-podcast
https://www.emerce.nl/wire/hm-lanceert-positieve-podcast-good-news-kiki-duren-mike-weerts
https://fonkonline.nl/artikelen/sustainable/h-m-lanceert-positieve-podcast-good-news-55454.html
https://amayzine.com/nl/2021/voor-iedereen-die-behoefte-heeft-aan-positiviteit-dit-is-je-podcast/
https://aboutmedia.nl/news/2021-03-31/hm-lanceert-positieve-podcast-good-news-fonk-online
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MEGAWATT X PODCAST

Nu je helemaal ingelezen bent over het onderwerp ben je wellicht enthousiast over de

mogelijkheden van een podcast voor jouw bedrijf. Maar…. hoe dan? Welke onderwerpen?

Wie gaat dat bedenken/maken/uitvoeren/online promoten? Nou, Megawatt dus. Wij

hebben een eigen podcast studio. Letterlijk in-house, want hij staat middenin ons pand

op Strijp R in Eindhoven.

De combinatie van Megawatt Advertising, Megawatt Digital en Megawatt Fieldmarketing

maken ons een unieke partij voor de creatie van een succesvolle podcast. Want, we

kunnen creëren, connecten én activeren. En dat alles, onder één dak. Met een podcast

studio, dus. Welke diensten we kunnen leveren voor de podcast? Komt ‘ie;

• Concept bedenken (naam, format, leader, intro, inhoud, outro)

• Daadwerkelijk opnemen podcast(s) (en alles eromheen regelen zoals gasten, catering etc)

• Editing

• Fotografie en film (voor online verspreiding/aanjagen podcast bij de doelgroep)

• Social media strategie

  • Creëren account voor posten podcast(s)

  • Bepalen social kanalen voor aanjagen podcast

  • Blog/nieuwsbericht voor website/pers

   • Materialen opmaken voor online verspreiding

  • Inzetten mediabudget, meten, resultaten terugkoppelen, aanscherpen strategie

Lang verhaal kort; dit is het hele pakket. Alles wat je nodig hebt voor het maken en verspreiden van een 

succesvolle podcast voor jouw specifieke doelgroep. Mocht je je enthousiasme echt niet meer kunnen 

bedwingen, dan kan je ons natuurlijk meteen bellen. 

Mocht je nog een zetje in de rug nodig hebben? Zit je? Het maken van een podcast is helemaal niet zo 

kostbaar als je denkt. Het wordt helemaal voordelig als je een serie maakt. Omdat wij alles in-house 

hebben kunnen wij dit zowel professioneel als creatief hoogwaardig aanbieden, voor een budget wat 

prima past. Zowel als onderdeel van een grotere campagne als als stand-alone ontwikkeling. 
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MEER WETEN?

Onze creatief directeur Simon Coolen kan je er alles over vertellen. 

Gewoon even bellen, toch? Hij zit er klaar voor. Jij ook? 

                           Simon Coolen

                            +31 655 70 76 54

                           simon@megawatt.agency

Colofon

Megawatt Advertising

Halvemaanstraat 18

5651 BP Eindhoven

+31 (0)40 782 00 31

info@megawatt.agency
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Intuition is real.

Vibes are real. 

Energy doesn’t lie. 

Tune in.
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