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Het zal niemand ontgaan zijn, Podcasten is Hip. En dat 
betekent dat Harry en Rokus daar al lang geleden op aan zijn 
gehaakt. November 2019 om precies te zijn. Toen zag onze 
eerste Podcast het levenslicht.  

Het is een prachtige manier om jouw denkbeelden en wie je 
bent over het voetlicht te brengen. Het mes snijdt aan twee 
kanten: het is voor ons vooral plezier en meditatief om zo’n 
podcast te maken, te editen, te produceren. Dan laten we het 
feit dat je er ook naar kunt luisteren, op elk denkbaar moment 
van de dag, niet onbenoemd. Want of je nu aan het 
hardlopen bent, achter het stuur zit, een geweldige dis staat 
te bereiden, naar de einder zit te staren, een Podcast 
beluisteren kan altijd en overal.  

Het is een manier is om je overtuigingen om zeep te helpen 
en jezelf opnieuw uit te vinden. Want daar zijn wij van.  

Hieronder kun je oplezen hoe je van onze Podcast-diensten 
gebruik kunt maken.  

Rokus Loopik en Harry Gras 
Amsterdam en Montfoort  

rokus@icloud.com 
harry.gras@icloud.com  

mailto:rokus@icloud.com
mailto:harry.gras@icloud.com


POSSIBLE POSSIBILITIES 
Wij hebben een aantal diensten in de aanbieding.  

Als jij jezelf en wat je doet wereldkundig wilt maken, dan 
vind je in Harry en Rokus dankbare en vakkundige 
interviewers. Als je zelf iemand wilt interviewen, dan is dat 
vanzelfsprekend ook een optie. Dan huur je gewoon onze 
apparatuur. Of misschien wil je wel heel iets anders. Een 
Podcast maken over een dierbaar familielid, over een 
dierbare vriend of vriendin, of over een boeiend en prangend 
onderwerp. Het kan allemaal.  

Wij beschikken over professionele apparatuur en kunnen 
je ontmoeten op elke denkbare locatie. Daarover later meer.  

Daarnaast beschikken wij over twee Podcasts en een Host 
waar jij jouw Podcastaflevering kunt publiceren. De 
Kantelcast, een podcast over kantelmomenten in de levens 
van mensen. In Your Shoes, een Podcast over elk denkbaar 
sociaal onderwerp. Eenmaal geproduceerd kun ie die 
afleveringen beluisteren via onze Hosts Springcast, Spotify 
en Apple Podcast. Of op een platform naar jouw keuze.  

https://app.springcast.fm/podcast/de-kantelcast-een-podcast-over-kantelmomenten
https://app.springcast.fm/podcast/de-kantelcast-een-podcast-over-kantelmomenten
https://app.springcast.fm/podcast/in-their-shoes


 

Onze apparatuur is op elke denkbare locatie inzetbaar. Rokus 
en Harry komen deze zomer naar je toe! Sinds een aantal 
jaren is het natuurlijk ook mogelijk om mensen Online te 
interviewen. Wij gebruiken daarvoor de diensten van Zoom, 
Riverside en Ecamm. Allemaal providers die een goede 
kwaliteit van beeld en geluid hoog in het vaandel hebben 
staan.  

Tijdens de opnames zetten wij de volgende apparatuur aan: 

*Rodecaster Pro, interface en een mengpaneel in één 
*Focusrite Scarlett 2i2, interface 
*Sure MV7x, dynamische microfoon 
*Sure SM7b, dynamische microfoon 
*Rode Wireless and Go, lavalier microfoon 
*Zoom H4n, Hand Recorder 

 



 
NU JA 

 

V oldoende mogelijkheden om een puntgave en unieke 
Podcast-aflevering te maken. Want Podcasten is hip, 
leerzaam, betekenisvol en verdiepend.  

Voor interesse en een prijsopgave:  

Stuur een email naar rokus@icloud.com  
of harry.gras@icloud.com  

Or give us a ring op 0681420615 of 0683657255  

Voor meer informatie over wie wij zijn en wat wij allemaal 
ondernemen, surf naar onze websites.  

www.rokusloopik.com  
www.harrygras.nl 

http://www.rokusloopik.com
http://www.harrygras.nl


 

OVER ROKUS EN HARRY 
 

Harry Gras is sociaal psychiatrische verpleegkundige, 
systeemtherapeut, trainer, coach, auteur, Podcaster, reisleider, 
sociaal ondernemer en hoofdopleider van de Post HBO 
Bemoeizorgopleiding van de RINO in Utrecht.  

Rokus Loopik is sociaal psychiatrisch verpleegkundige, 
Podcaster, reisleider, trainer, coach, auteur, sociaal 
ondernemer en initiator van Housing First en the Living 
Museum in Nederland.  
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