
Podcasten voor
organisaties

Springcast; hosting, distributie & analytics 
Een complete toolkit voor podcastende organisaties.



De kansen van podcasten voor
jouw organisatie.
Met een gemiddelde luistertijd van 45 minuten is er geen medium dat zich zo goed
leent voor het vertellen van verhalen dan een podcast. Niet voor niets duiken alle
grote merken, overheden, mediabedrijven en zelfs freelance-experts op dit medium.
Hieronder kun je lezen hoe andere bedrijven podcasts inzetten om hun interne en
externe doelen te behalen.

Inmiddels hosten honderden bedrijven hun
podcast bij Springcast en we hebben dan ook een
beter beeld van de toepassingsmogelijkheden
dan wie dan ook. Zo is het opvallend dat steeds
meer organisaties een interne podcast starten.
We ontwikkelen zelfs steeds vaker een soort
'interne Spotify app' met alle interne podcasts.

Zo gebruikte de AIVD de podcast als een
recruitment medium door een kijkje te geven in
de keuken van 'onze' geheime dienst en Adyen
deelde via podcasts de recordings van een event.
Inmiddels heeft Adyen zijn eigen interne podcast
app met verschillende interne podcasts.

Hieronder geven we je 6 voorbeelden van de meest-
voorkomende use cases voor zakelijk podcasten. We
kennen er nog veel meer, maar het geeft een goed
beeld van de veelzijdigheid van de podcast als
medium en de kansen die het biedt.

Zakelijke podcast usercases

1. Branding

2. Communicatie

3. Marketing

4. Recruitment

Podcasts lenen zich beter dan welk ander kanaal
voor het delen van verhalen en achtergronden.

Bereik een nieuwe doelgroep, zoals jongeren en mensen
die weinig lezen. Zowel intern als extern.

Bouw thought leadership op door je expertise te etaleren
of kom zelfs bij prospects aan tafel voor een interview.

De podcast is een fantastisch medium om onder de 
aandacht te komen van talent en potentiële kandidaten.

5. Educatie & onboarding

Onboard nieuwe medewerkers, train, coach en leidt 
personeel op met behulp van podcasts.

6. Stakeholder engagment

Podcasts lenen zich uitstekend voor stakeholder-
communicatie. Deel updates en resultaten als podcast.

Een voorbeeld van een door ons ontwikkelde
mobile app voor Adyen.

Meer informatie over onze
producten & oplossingen?
Scan deze QR-code om meer te lezen over
de mogelijkheden.

springcast.fm

https://app.springcast.fm/podcast/de-dienst


Een complete podcast oplossing
van hosting tot distributie en
analytics
Het Springcast platform is speciaal gebouwd voor de zakelijke podcaster. We zijn
100% GDPR compliant, waarborgen privacy en bieden alle tools die je nodig hebt om
jouw podcast bij de doelgroep te krijgen. Daarnaast bieden we de meest uitgebreide
analytics in de markt.

Met Springcast heb je een complete toolkit voor je
podcast. Naast de hosting van alle audiobestanden,
krijg je standaard een professionele podcast website die
volledig aangepast kan worden aan jouw huisstijl.
Daarnaast kun je eenvoudig je podcasts aanmelden bij
Spotify, Apple, Google en alle andere grote podcast
players en directories.

Een zakelijke podcast maakt altijd onderdeel uit
van een groter geheel en een landschap van
verschillende tools. Wij integreren dan ook met
de tools die je al gebruikt. Mis je een integratie?
Laat het ons weten en we onderzoeken de
mogelijkheid om deze te realiseren.

Meer informatie over onze
producten & oplossingen?
Scan deze QR-code om meer te lezen over
de mogelijkheden.

"Geen lange trajecten of grote
  investeringen, maar snel en 
  praktisch starten."

Wil je een eigen interne podcast app? Of een podcast
app voor klanten, relaties en andere stakeholders? Dan
kun je bij Springcast rekenen op snelheid, maatwerk en
een pragmatische aanpak. Geen lange trajecten en
enorme investeringen. Wij zorgen ervoor dat jullie je
kunnen focussen op de inhoud. Wij regelen de techniek.

One-stop-shop voor
zakelijke podcasts

Integreer je podcast met de
marketingtools die je al gebruikt.

springcast.fm



Over Springcast
Met roots in marketing en communicatie zit content maken in ons DNA. Daarnaast zijn
we zelf ook podcasters en weten we precies wat er nodig is om een succesvolle
podcast te maken. 

Als bedrijf willen we een superieur product leveren en
onze klanten bedienen met de beste support. Maar daar
houdt het voor ons niet op. Wij behoren tot de nieuwe
lichting tech-bedrijven die ook een positieve impact
willen maken op mens en natuur. Wij hebben geen
'shady' verdienmodel, zoals het verkopen van klantdata.
"We always choose the right thing to do."

Meer informatie over onze
producten & oplossingen?
Scan deze QR-code om meer te lezen over
de mogelijkheden.

En omdat wij ons voornamelijk richten op Europese
bedrijven, zorgen we ervoor dat wij altijd GDPR
compliant zijn door alle data op te slaan in Nederlandse
datacenters en bewust te werken met software en tools
die ook GDPR compliant zijn.

Tot slot hebben wij ook service hoog in het vaandel
staan. Wij bieden persoonlijke support in eigen taal en
tijdzone. Heb je maatwerk oplossingen nodig? Dan
denken onze consultants en accountmanagers graag
met je mee over de beste oplossing.

1. Do the right thing

2. Product leadership

3. We build what customers need

4. We care

Wij verkopen geen klantdata en respecteren privacy,
omdat dat het juiste is om te doen.

Het is onze missie om de technisch beste
podcasttools en -oplossingen te bieden die er in de
markt te vinden zijn.

Dit doen we door innovatie en vooral door ons product
samen met onze klanten te ontwikkelen.

Wij geven om onze klanten, partners, medewerkers en
investeerders maar ook om de impact die we maken
op mens en natuur.

Waar wij voor staan

Deze klanten gingen je al voor...

"We streven ernaar om een zo
positief mogelijk impact te
hebben op mens en natuur."

springcast.fm



Join the movement
Alleen al in 2021 werden er 1.500.000 nieuwe podcasts
gepubliceerd en steeds vaker zijn het zakelijke
podcasts. 

Organisaties zoals Adyen, Rabobank, KLM, RedBull, De
AIVD, het ministerie van Defensie en gemeente
Amsterdam hebben de podcast toegevoegd aan hun
marketing communicatie mix. En het heeft ze geen
windeieren gelegd.

We horen sommige bedrijven zichzelf de vraag stellen 
 wast de podcast voor hen kan betekenen, maar na een
eerste pilot wordt kracht van de podcast al snel
duidelijk. 

Genoeg geschreven en gelezen... het is tijd om te
starten!

Maak een account aan op onze website of plan een call
met een van onze adviseurs om de mogelijkheden te
verkennen.

Lees meer over ons bedrijf en onze oplossingen op
www.springcast.fm

http://www.springcast.fm/

