
PODCASTCONSULTANCY 
Podcasting: de trajecten 
 
Basis   
Tijdens deze dag krijg je uitgelegd wat voor soorten podcasts er zijn en 
welke vorm het beste werkt bij welk soort verhaal. Ik leer je hoe je een 
spanningsboog opbouwt gedurende de afleveringen, hoe je gebruik maakt 
van voice-overs en welke muziek je gebruikt. Ook bespreken we hoe 
montage er uit ziet en wat daarbij komt kijken. En ten slotte: wat zijn de 
do’s en don’ts tijdens opnames?  
Na deze dag heb je een goede basis om zelf aan een eenvoudige podcast 
te  beginnen. 
 
Duur: 1 dag 
Kosten: €1450,- excl. btw 
 

Snelkookpan  
Als je zelf al een podcastidee -/onderwerp voor ogen hebt gaan we samen 
een dag de diepte in. Vooraf stuur je mij jouw idee (of meer) op en hier 
werken we vervolgens aan verder. Welke vorm en format past het beste bij 
jouw idee? Welke verhaallijn is interessant om als rode draad te gebruiken 
in de afleveringen en welke research is nodig?  
Na deze dag heb je genoeg input om een professioneel podcastplan te 
schrijven – de opmaat naar een professionele podcastreeks. 
 
Duur: 1 dag 
Kosten: €1850,- excl. btw 

 
Coachingtraject  
Dit op maat gemaakte traject kan gevolgd worden ná de basisdag of 
snelkookpan dag. Ik werk mee aan het opstellen van een podcastplan - de 
basis van elke goede podcast – en help eventueel bij de eerste opnames. 



Ook geef ik feedback op het scenario en later de montage. Tussentijds 
kunnen we ook dagdelen inplannen om het reeds opgenomen werk te 
bespreken.  
 
Duur: in overleg 
Kosten: €115,- per uur, excl. btw 
 
 

Extra: podcastvragenuurtje* 
Voor podcastmakers die ergens tegenaan lopen, eens willen sparren, een 
fris paar oren willen of enkele vragen hebben.  
Eens in de paar weken organiseer ik een dag, waarbij je je online kan 
intekenen om zo een uur met mij te brainstormen.  Intekenen kan hier. 
 
Duur: een uur. 
Kosten : €125,- per uur, excl. btw 
* Zolang er voldoende aanmeldingen zijn. 
 
Heb je interesse in een van de bovenstaande trajecten? Bel of mail mij dan: 
gabriella.ader@gmail.com / +316 30780231. 
 
 

 
 
 
 
 
 


