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Een voorproefje 
 

Lees het persbericht van opdracht 1.7 en beantwoord onderstaande vragen. 

 

 

 

1 Geeft de lead de juiste informatie? 

 

A ja, de kern van het nieuws staat genoemd. 

B ja, de w’s en h worden erin uitgewerkt 

c. nee, de aanleiding staat niet genoemd. 

d. nee, er staat niets in over de jongeren. 

 

 

2 Wat ontbreekt in dit persbericht? 

 

A tussenkopjes. 

B een direct plaatsbare kop. 

C de aanduiding Persbericht. 

D een goede lay-out. 

 

 

3 Wat is de aanleiding voor dit persbericht? 

 

A de 920.000 allochtonen in Nederland. 

B dat zo’n 6% van de inwoners in Nederland tot de allochtonen wordt gerekend. 

C dat journalisten gratis een boek kunnen bestellen. 

D dat er een nieuwe vademecum over minderheden in Nederland uit is. 

 

 

4 Is de opbouw van dit persbericht logisch? 

 

A neen, het belangrijkste nieuws staat niet voorin. 

B ja, het gaat van de grote lijn naar de details. 

C neen, het is veel te lang. 

D ja, het is duidelijk geschreven en gemakkelijk te begrijpen. 

 

 

 



1 Persbericht: van toen tot nu 
 

 

 

1.1 Het eerste persbericht 
 

This is not a secret press bureau. All our work is done in the open. We aim to supply news. 

This is not an advertising agency (...) In brief, our plan is, frankly and openly, on behalf of 

business concerns and public institutions, to supply the press and public of the United States 

prompt and accurate information concerning subjects which it is of value and interest to the 

public to know about. (...) I send out only matter every detail of which I am willing to assist 

any editor in verifying for himself. I am always at your service for the purpose of enabling 

you to obtain more complete information concerning any of the subjects brought forward in 

my copy. 

 

Zo schrijft Ivy Ledbetter Lee in 1906, in een bijlage bij het eerste persbericht in de 

geschiedenis. Declaration of Principles luidt de titel. Lee belooft hierin voortaan op alle 

vragen van de pers een antwoord te geven. 

 

Het eerste persbericht aller tijden heeft betrekking op een mijnwerkersstaking in Pennsyl-

vania. Stakers eisen betere arbeidsomstandigheden. De toenmalige pers is uiteraard zeer 

geïnteresseerd in de condities waarin de mijnwerkers hun arbeid verrichten. Tot dan toe 

hadden de mijneigenaren informatie over die omstandigheden aan de pers zo veel mogelijk 

vermeden. Tijdens een eerdere staking luidde de enige verklaring die de pers van de 

mijneigenaren had gekregen nog: ‘The rights and interests of the laboring man will be 

protected and cared for not by the labor agitators, but by the Christian men to whom God in 

his infinite wisdom has given the control of the property interests of the country’.  

 

Lee belooft in zijn persbericht alle gewenste informatie te geven over deze arbeidsomstan-

digheden, ‘realizing the general public interest in conditions in the mining region’.  

 

Na dit eerste persbericht stuurt Lee regelmatig (ongevraagde) berichten aan de pers in de 

vorm van handouts. De basis voor het gebruik van persberichten is gelegd. De pers was hier 

overigens niet altijd even blij mee. Handouts werden in die tijd namelijk vaak anoniem 

verspreid.  

Lee maakt het persbericht respectabel: zowel de naam van de organisatie als van de opsteller 

ervan worden duidelijk vermeld.   

  

Tell the Truth 
Wie is Ivy Ledbetter Lee?  

Hij wordt pas echt bekend als hij in 1904, samen met George Parker, het derde Public 

Relations Bureau in de Verenigde Staten opent: Parker & Lee. Net als Parker en alle andere 

PR-mensen uit die tijd was hij een voormalig journalist: achtereenvolgens werkte hij voor 

Journal, The New York Times en New York World. Zijn specialisaties lagen op het gebied van 

economie. Vanaf 1902 was hij werkzaam als free-lance journalist en tekstschrijver. Maar: He 

knew he could never be either a loudmouthed press agent or a crusading journalist. His 

succesful articles about banking, law, investments, and Wall Street led him to feel that he had 

some talent for explaining complicated and misunderstood facts to a popular audience. 

 



Het nieuwe bureau Parker & Lee hanteert de leus ‘Tell the Truth’: vertel altijd de waarheid 

over een organisatie en haar handelingen. Als deze waarheid de organisatie schaadt, verander 

dan haar manier van handelen, zodat de waarheid zonder angst verteld kan worden. Publiciteit 

is volgens Lee: openbaar maken, het informeren van het publiek. 

Het idee is simpel, maar voor die tijd is het baanbrekend. Tot dan toe werd publiciteit 

beschouwd als een middel om de publieke mening te manipuleren. Het publiek werd óf 

genegeerd óf voor de gek gehouden.  

 

 

1.2 Voorgeschiedenis 
 

Wanneer het vak Public Relations precies ontstond, is voor de verschillende PR-scholen een 

discussiepunt. Uiteraard is de publieke opinie door de geschiedenis heen altijd een factor van 

belang geweest, zodat voorbeelden van handelingen die we nu onder PR zouden samenvatten, 

in alle periodes te vinden zijn.  

 

Meestal wordt het begin van PR in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw gelegd, op 

het moment dat grote groepen burgers in de Verenigde Staten stemrecht krijgen. In die 

periode ontstaat een medium dat de massa bereikt: de ‘penny press’.  

Zo is de campagne die uiteindelijk leidt tot het presidentschap van Andrew Jackson de eerste 

campagne die gericht is tot het volk, in plaats van tot landeigenaren. Amos Kendall is de grote 

man achter deze campagne: we zouden hem de eerste PR-man kunnen noemen. Tegenstanders 

van president Jackson zagen zich genoodzaakt om eenzelfde strategie te gaan volgen. Naast 

deze presidentschapscampagnes kent men in dezelfde periode de promotie van de westelijke 

gebieden van de Verenigde Staten. Davy Crockett, Buffalo Bill en zelfs Jesse James dragen 

hun steentje bij: de laatste door een bericht in de pers over zijn treinroofmethodes. 

 

Het duurt niet lang voordat de zakenwereld de voordelen van promotie en andere 

PR-activiteiten inziet. De Burlington Railroad is een van de eerste: in 1858 lanceert zij een 

publiciteitscampagne met als doel het verkrijgen van een positief imago. Het uitgangspunt: 

‘The less the public knows, the better’. Het positieve imago werd onder andere verkregen door 

nooit, maar dan ook nooit, toe te geven dat er ongelukken gebeurden. 

Tenslotte komen de campagnes van emancipatiebewegingen: afschaffing van de slavernij, 

gelijke rechten voor man en vrouw, en opheffing van de drooglegging.  

 

Vanaf 1880 ontwikkelt het zakenleven zich in een rap tempo. Tegelijkertijd ontstaan 

vakbonden. Voor het eerst vormen de arbeiders niet langer een anonieme, manipuleerbare 

massa, maar een groep waar rekening mee gehouden moet worden. In deze periode ontstaat 

de term Public Relations, die waarschijnlijk voor het eerst is gebruikt in een toespraak van 

Dorman B. Eaton voor de eindexamenkandidaten van Yale Law School, in 1882. 

 

Het concept was dus niet nieuw: het feit dat het concept een naam kreeg betekent dat in die 

tijd een nieuw niveau van belangrijkheid en bewustzijn ten aanzien van PR ontstond. 

 

Achttien jaar later, in 1900, wordt in Boston het eerste nationale PR-bureau opgericht: 

Publicity Bureau. Het bureau werkt vooral voor grote bedrijven die ‘last hebben’ van de 

vakbonden. Het zorgt ervoor dat alleen positieve berichten in de pers verschijnen over deze 

bedrijven. Het tweede bureau heeft als standplaats Washington. William Wolff Smith richt het 

in 1902 op. De belangrijkste werkzaamheden van dit bureau bestaan eveneeens uit 

promotionele activiteiten en verzwijgen van controversiële onderwerpen. 



Parker & Lee, het bureau van Ivy Ledbetter Lee, zal slechts vier jaar bestaan, tot 1908. De 

compagnons verschillen onderling te veel van mening over de gewenste houding ten opzichte 

van de pers: Parker wil in zijn openheid naar de pers minder ver gaan dan Lee. Lee gaat 

vervolgens in zijn eentje verder, om in 1916 de firma Lee, Harris and Lee te openen. Lee’s 

openheid komt hem in de jaren dertig overigens duur te staan: zijn PR-activiteiten voor I.G. 

Farben, een Duits bedrijf dat gecontroleerd werd door de Nazi’s, hebben tot gevolg dat hij 

zich moet verantwoorden voor de House Special Committee on Unamerican Activities. Zijn 

naam wordt niet in ere hersteld, en hij sterft in 1934 als een outcast. 

 

 

1.3 Het persbericht in Nederland 
 

Een persbericht is een schriftelijk aan de pers toegezonden bericht, dat nieuws bevat van of 

over de afzender. Een persbericht kan standpunten verduidelijken, officiële rapporten 

aankondigen of samenvatten en evenementen aankondigen. Een persbericht biedt de afzender 

de mogelijkheid aandacht van de media te krijgen. 

 

Binnen de journalistiek bestaan geen vaste regels hoe een journalist met een persbericht dient 

om te gaan. Nog niet zo lang geleden bleken de verschillen in benadering duidelijk uit een 

artikel in De Journalist, het vakblad van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. De ene 

journalist bleek slecht geschreven persberichten rechtstreeks in de prullenbak te gooien, 

terwijl de ander alle ingekomen berichten zorgvuldig las op mogelijke nieuwswaarde. Voor de 

aanpak van beide journalisten valt iets te zeggen. De journalist die na een derde typefout het 

bericht voorgoed weggooit, hecht kennelijk meer waarde aan een respectvolle behandeling 

dan aan mogelijke nieuwtjes. En dat is niet zo vreemd, want een organisatie die slordige 

persberichten verstuurt, geeft eigenlijk aan het persbericht niet echt serieus te nemen. 

 

In de beginjaren van het Nederlandse persbericht, waren deze ‘gedragsregels’ nog minder 

vanzelfsprekend. Elke krant had zo zijn eigen manier van publicatie op ingestuurde 

persberichten; net zoals elk bedrijf en instelling op zijn eigen manier een persbericht opstelde. 

Als voorbeeld is hier een bericht uit 1931 genomen. Hoe het persbericht van de firma Van 

Nelle er precies uitzag, is niet meer te achterhalen. Maar omdat de berichten in ‘De 

Standaard’ en ‘De Amsterdammer’ identiek zijn, gaan we ervan uit dat zij de originele tekst 

van het persbericht hebben overgenomen. 

 

Overigens blijkt uit deze verschillende berichten ook hoe verschillend kranten de aangereikte 

gegevens publiceerden. Het onderstaande bericht is overgenomen uit ‘Het Centrum’. Kan jij 

zien welke alinea anno 1996 absoluut niet meer in de redactionele kolommen voor zal 

komen?  

 

Heden ten dage is het heel gebruikelijk om een persbericht naar de media te sturen. Dat 

betekent dat er elke dag vele persberichten op de redactie binnen komen. Gaandeweg zijn er 

regels ontstaan waar een persbericht aan moet voldoen. Deze regels zijn te verdelen in 

vormgevingsregels en inhoudsregels. Op beide onderdelen wordt verderop in dit hoofdstuk 

ingegaan. 

 

Als bijlage zijn in dit werkboek enkele artikelen opgenomen, waarin nader wordt ingegaan op 

de huidige praktijk. 

 

 



 

 

 

 

 

  



Opdracht 1.4 
 

Herschrijf aan de hand van de berichten in ‘De Standaard’ en ‘De Amsterdammer’ het 

bericht van Van Nelle tot een persbericht dat heden ten dage acceptabel zou zijn. 

 

 

 

 



Opdracht 1.5 

 

Lees onderstaand persbericht van de RVD. Verbeter het, zowel qua tekst als lay-out. Zie 

ook het artikel over de RVD, dat als bijlage is opgenomen. 

 

 

 

 



1.6 Vormeisen voor een persbericht 
 

 

Elk persbericht dient herkenbaar te zijn. Op een redactie komen dagelijks vele soorten 

berichten binnen. De meeste daarvan verdwijnen ongelezen in de papierbak. De afzender van 

een persbericht wil graag dat zijn bericht door een journalist wordt gelezen. Dus is het van 

belang dat een journalist in één oogopslag duidelijk kan zien dat het bericht bij de stapel 

persberichten hoort. Het uiterlijk van een persbericht bepaalt voor een groot gedeelte de 

aandacht die het bericht in eerste instantie krijgt. 

 

De criteria die het uiterlijk van een persbericht bepalen, heten de vormgevingscriteria. Deze 

criteria gaan dus niet over de inhoud en opbouw van het bericht, maar over hoe een 

persbericht eruit dient te zien. Alle criteria zijn van belang om van een bericht een duidelijk 

herkenbaar persbericht te maken. 

 

1 Aanduiding afzender 
Wie de afzender is, staat bovenaan het persbericht. Daardoor kan de journalist direct zien van 

wie het bericht afkomstig is. De aanduiding van de afzender bevat in elk geval de naam van 

de organisatie die het bericht verstuurt, het volledige adres en telefoon- en faxnummer, 

eventueel telexnummer en de naam van de afdeling die het bericht geschreven heeft. Ook de 

naam van de contactpersoon kan bij de aanduiding van de afzender vermeld worden, 

eventueel met een apart doorkiesnummer. Als de afzender een logo of beeldmerk heeft, wordt 

het hier gebruikt. In de praktijk zijn deze gegevens meestal voorgedrukt. 

 

2 Aanduiding Persbericht 
Dat het om een persbericht, oftewel ‘Bericht aan de Pers’ gaat, dient in duidelijke letters 

boven de eigenlijke tekst te staan. Daardoor kan de lezer in één oogopslag zien wat hij in 

handen heeft. Bedrijven en instellingen die regelmatig persberichten versturen, hebben ook 

deze tekst vaak voorgedrukt op hun papier staan. 

 

3 Aanduiding datum 
Boven het persbericht staat duidelijk zichtbaar de datum waarop het persbericht is verzonden. 

Oude persberichten bevatten veelal oud nieuws, en zijn daarmee waardeloos voor een 

journalist. Wanneer er op eenzelfde datum meer persberichten over hetzelfde onderwerp te 

verwachten zijn, wordt ook het tijdstip van verzenden genoteerd. De kopregel van een fax is 

daarvoor te minimaal. De datum, en eventueel het tijdstip van verzenden, staan op een vaste 

plaats linksboven het begin van de tekst van het bericht. 

 

4 Aanduiding Embargo 
Soms is het van belang de media te informeren over een gebeurtenis die nog plaats moet 

vinden, maar er mag nog niet over worden gepubliceerd. In zo’n geval kan een persbericht 

worden verzonden onder embargo. Inhoudelijke gegevens over een embargo worden 

uitgelegd in 1.8.3. Het woord embargo staat in grote, opvallende letters boven het persbericht, 

met daaraan toegevoegd tot wanneer het embargo geldt. Hiervoor staan datum en tijd 

genoemd, bijvoorbeeld: EMBARGO tot woensdag 6 december 1997, 12.00 uur. Soms staat 

het woord embargo ook in rasterletters door de tekst. Van belang is dat het opvalt; dat geen 

enkele lezer het embargo kan ontgaan. 

 

 

 



5 Kop 
Boven de eigenlijke tekst van het bericht staat een kop in een groot lettertype, maar beslist 

kleiner dan de aanduiding Persbericht. De kop moet de aandacht trekken, maar ook zo 

neutraal en exact mogelijk aangeven waar het bericht over gaat.  

 

6 Regelafstand 
Om tussen de regels door aantekeningen te kunnen maken, en om te voorkomen dat het 

geheel onleesbaar gekriebel wordt, wordt het persbericht getypt met regelafstand anderhalf 

(1,5). Zo kan een journalist tekst invoegen of veranderen. 

 

7 Witmarge 
Niet alleen tussen de regels, maar ook in de kantlijnen moet voldoende wit zijn om 

aantekeningen te kunnen maken. Links en rechts dient een witmarge van minstens vier tot vijf 

centimeter aangehouden te worden. Deze witruimten dienen ook aan de boven- en onderkant 

beschikbaar te zijn voor aantekeningen en/of tekstaanpassingen. 

 

8 Pagina-indeling 
Om een persbericht aantrekkelijk leesbaar te maken, mag de tekst niet een grote grijze brij 

lijken. Witregels en tussenkopjes hakken de tekst in mootjes, waardoor hij gemakkelijker 

leesbaar wordt. Witregels kunnen de alinea-indeling ondersteunen als tussen elke alinea zo’n 

witregel wordt gebruikt. 

Tussenkopjes mogen niet voor elke alinea worden gebruikt, hun kracht zit juist in de 

onregelmatigheid ervan. Een tussenkopje moet letterlijk in de tekst terug te vinden zijn, en 

moet de lezer prikkelen tot het lezen van die alinea of het hele bericht. Overigens wordt een 

tussenkopje in hetzelfde lettertype, maar bold (vet) en eventueel in een groter corps afgedrukt 

dan de platte tekst. 

 

9 Paginanummering 
Een persbericht dat uit meerdere pagina’s bestaat, dient paginanummers te bevatten. Deze 

nummers geven de journalist de mogelijkheid het persbericht te controleren op volledigheid. 

De nummers staan meestal rechtsboven op elke pagina. Onderaan de pagina staat aangegeven 

dat er een volgende pagina is (bijvoorbeeld: zie pagina 2). Soms staan de eerste twee woorden 

van de volgende pagina bij de verwijzing naar die pagina, om aan te geven hoe het bericht 

verder gaat. Overigens mag een persbericht in de regel niet langer zijn dan twee kantjes A4. 

Elke pagina is enkelzijdig bedrukt. 

 

10 Aanduiding bijlagen 
Als er informatie wordt meegestuurd bij het bericht, zijn dat de bijlagen bij het persbericht. 

Deze bijlagen dienen duidelijk en afzonderlijk genummerd te zijn. De nummering wordt (ook) 

aan het einde van het persbericht aangegeven, zodat er een helder overzicht is wat er bij het 

persbericht hoort. Bijlagen kunnen allerlei vormen hebben; de meest gebruikte bijlagen zijn 

rapporten, achtergrondinformatie en beeldmateriaal (foto’s). 

 

11 Afsluitteken 
Ten teken dat het persbericht is afgelopen, staat er een afsluitteken onderaan de tekst. Er 

bestaan geen vaste regels over welk afsluitteken gebruikt moet worden. Het kan een * zijn, 

een blokje, een aantal ---- of ////; kortom een teken dat aangeeft dat de tekst eindigt. Alle 

informatie die na het afsluitteken nog wordt vermeld, is niet bestemd voor publikatie, hoewel 

een dergelijke tekst als zodanig genoemd moet worden (zie 12). 

 



12 Noot voor de redactie/ nadere informatie 
Als het eigenlijke persbericht is afgesloten, kan de afzender nog een ‘noot voor de redactie’ 

toevoegen. Soms wordt zo’n toevoeging ‘nadere informatie’ genoemd. Deze ‘noot’ wordt 

aangegeven onder het kopje ‘Noot voor de redactie, niet voor publikatie’ in dezelfde letter als 

de tussenkopjes. Het vermeldt de naam en functie van de persoon die de journalist verder kan 

informeren over het onderwerp van het persbericht. Daarbij horen natuurlijk telefoon- en 

faxnummer van de afzender, maar ook privénummers van de informanten. Een journalist 

moet immers de mogelijkheid hebben ook buiten kantoortijden contact op te nemen met de 

afzender van het bericht. 

Het is van belang dat de genoemde contactpersoon ook werkelijk bereikbaar is, en dat hij alle 

mogelijke vragen die door journalisten gesteld kunnen worden, direct kan beantwoorden. 

In een aankondigingsbericht wordt de ‘noot voor de redactie’ gebruikt om journalisten uit te 

leggen waar ze zich kunnen aanmelden voor een bepaalde gebeurtenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 1.7  
 

 

Geef op het persbericht van het ministerie van binnenlandse zaken (zie de volgende twee 

pagina’s) met behulp van de desbetreffende nummers de vormgevingscriteria aan, die 

hiervoor zijn besproken. 

 

  



  





1.8 Inhoudseisen 

 

 

Naast de vormgevingscriteria zijn er ook inhoudscriteria waar een persbericht aan moet 

voldoen. Deze inhoudscriteria geven aan waar een persbericht inhoudelijk aan moet voldoen 

om een goed persbericht te zijn. 

 

1 Alleen nieuws 
Een bedrijf of instelling doet er goed aan alleen een persbericht te versturen als er echt nieuws 

te melden is. Het formuleren, drukken en verspreiden van een persbericht kost veel papier, tijd 

en menskracht. Verspilling van deze middelen wekt irritatie, ook bij journalisten. Een bedrijf 

dat meent elke week nieuws te moeten melden door middel van een persbericht, kan er zeker 

van zijn dat geen enkele journalist na zo’n anderhalve maand nog zijn berichten leest: de 

persberichten zullen ongelezen de papierbak halen. Elke organisatie dient dus zuinig te zijn 

met haar persberichten. Alleen als er echt nieuws te melden is, kan het versturen van een 

persbericht worden overwogen. Vaak zijn er andere middelen te bedenken om de media beter 

te informeren, maar daar gaat dit werkboek niet over. 

 

2 Een basisboodschap 
Voordat een persbericht wordt opgesteld, moet duidelijk zijn wat precies de aanleiding is voor 

het schrijven van het bericht. Elk bericht heeft één basisboodschap, waar eventueel details aan 

kunnen worden toegevoegd. Voor het begrip van de journalist is het van belang de 

basisboodschap van het persbericht duidelijk aan te geven. 

Een uitzondering op deze regel vormt de omlijsting van de basisboodschap. Soms is het nodig 

om de basisboodschap in een breder kader te plaatsen, of uit te leggen aan de hand van 

voorbeelden of details. Dan mag afgeweken worden van de regel, hoewel ook dan van belang 

blijft dat de basisboodschap duidelijk herkenbaar moet zijn. Een laatste alinea met 

toevoegingen is dan geoorloofd, hoewel geschiedenis en doelstelling van de organisatie in 

principe niet in een persbericht thuishoren. 

 

3 Embargo 
Soms kan het nuttig zijn als de journalist in de gelegenheid is ruim tijd te besteden aan de 

voorbereiding van een onderwerp. Dan worden de gegevens onder embargo naar de journalist 

gestuurd. Dat betekent dat de journalist wel al over de nieuwsgegevens mag beschikken, maar 

er nog niet over mag publiceren. 

Over een embargo wordt bij voorkeur vooraf met de journalist overlegd. Een embargo kan 

nooit een eenzijdige afspraak zijn die de afzender oplegt aan de journalist. Ook de journalist 

moet het nut inzien van het embargo. Het overleg om een persbericht onder embargo te 

versturen, kan zowel telefonisch als schriftelijk plaatsvinden. Niettemin bestaat toch altijd de 

kans dat het embargo verbroken wordt. Probeer dus zoveel mogelijk berichten onder embargo 

te vermijden, en als het toch nodig is, de duur van het embargo zo kort mogelijk te maken. 

 

Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren omschrijft een embargo als volgt: 

Overeenkomst tussen twee partijen, waarbij de een informatie verschaft over nieuws dat nog 

moet ontstaan en de ander belooft niet voor de verstrijking van de door informatieverschaffer 

bepaalde termijn te publiceren.  

 

 

 

 



Volgens de Raad voor de Journalistiek kan een embargo niet eenzijdig worden opgelegd. Het 

Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren heeft in 1983 een regeling opgesteld met 

richtlijnen voor een embargo-verzoek. Deze luiden als volgt: 

 

1  Nieuws is vrij voor publikatie. 

2  Een embargo-verzoek wordt slechts ingewilligd bij informatie over nieuws dat nog 

moet ontstaan (uitspreken van redevoeringen, indienen van wetsontwerpen, uitbrengen 

van jaarverslagen, verlenen van onderscheidingen). 

3  De reden van het embargo-verzoek moet worden vermeld. 

4  Het embargo heeft alleen betrekking op informatie die zich tot dusver aan de kennis 

onttrok. 

5  Het embargo vervalt zodra de desbetreffende informatie via anderen bekend is 

 gemaakt. 

 

4 Kop 
De kop geeft zo neutraal en exact mogelijk aan waar het bericht over gaat. De kop moet ook 

de aandacht trekken. De kopregels volgen dezelfde randvoorwaarden als krantenkoppen, maar 

ze zijn minder strikt omdat ze niet in een kolom hoeven te passen. 

De kop informeert de journalist kort en kernachtig over de inhoud van het persbericht, maar 

een journalist zal voor zijn bericht graag een andere formulering zoeken.  

Bijvoorbeeld (zie opdracht 3.6): 

De persberichtkop kan luiden: Tarieven PTT Post in overeenstemming met kosten 

De krant schrijft: Bewaartarief post flink omhoog  

 

5 Lead 
De eerste alinea van het persbericht geeft antwoord op de W’s en H (wie, wat, waar, waarom, 

wanneer en hoe), en geeft daarmee dus in het kort de belangrijkste feiten uit het bericht weer. 

De lead telt drie tot vijf zinnen, bevat geen overbodige details en behandelt de basisboodschap 

van het bericht. De journalist moet de lead zonder wijzigingen over kunnen nemen voor zijn 

nieuwsbericht. 

 

6 Tweede alinea en volgende 
De opbouw van de tekst van een persbericht is gelijk aan die van een nieuwsbericht: van 

algemeen naar gedetailleerd. De alinea’s zijn uitwerkingen van wat in de lead reeds staat 

aangekondigd, en gaan nader in op details rond de basisboodschap van het bericht. Elke alinea 

kent één basisonderwerp. De laatste delen van de tekst kunnen wegvallen zonder dat de 

essentie verloren gaat; een persbericht dient dus oprolbaar geschreven te zijn. 

 

Het belangrijkste verschil tussen een pers- en nieuwsbericht is het belang, dat beide dienen. 

Daarover meer in hoofdstuk 3. Verder kan een persbericht minder zakelijk zijn dan een 

nieuwsbericht en meer uitweidingen bevatten.  

 

7 Geen sales-promotion 
Een persbericht moet nieuws bevatten dat voor grote groepen lezers interessant is. De 

nieuwswaarde van het persbericht bepaalt het belang dat de journalist aan het persbericht 

hecht. De inhoud van de basisboodschap moet de journalist overtuigen van de nieuwswaarde 

die het bericht heeft. Elke vorm van promotie van het produkt of reclame-achtige uiting doet 

afbreuk aan de nieuwswaarde van het bericht. Journalisten zijn allergisch voor reclame: een 

persbericht dat riekt naar reclame, verdwijnt rechtstreeks in de papierbak. 

 



8 Alleen de waarheid 
In een persbericht mogen geen onwaarheden, halve waarheden of fouten staan. Alleen de 

waarheid is goed genoeg voor een persbericht! Alle informatie die in het persbericht staat, 

dient geverifieerd te zijn voordat het bericht het pand verlaat. 

 

9 Helder taalgebruik 
Elk persbericht moet gesteld zijn in duidelijke en heldere taal. Een persbericht moet daarom 

niet alleen in foutloos Nederlands zijn gesteld, het taalgebruik moet bovendien zijn afgestemd 

op de ontvanger. Een bericht dat is bedoeld voor vakbladen, kan meer vaktermen bevatten dan 

een persbericht naar alle landelijke en regionale kranten gaat.  

 

De belangrijkste boodschap die blijkt uit de criteria is dat het schrijven van een persbericht 

tijd kost. Veel tijd. Maak er dus geen haastklus van! 



Opdracht 1.9 
 

Ga bij de volgende persberichten na of ze terecht onder embargo zijn verzonden.  

 

1  Tekst van de toespraak van de minister bij de opening van een tunnel. Embargo tot 

 het tijdstip van uitspreken. 

 

2  Gegevens over een bedrijfspand. Embargo tot het tijdstip van de officiële opening. 

 

3  Gegevens over een grote brand, onder andere met de zinsnede: de oorzaak van de 

 brand is nog onbekend. Embargo tot de persconferentie, waarop de 

 brandweercommandant nadere mededelingen zal doen over de oorzaak. 

 

4  Persbericht van de politie over de aanhouding van een bende drugshandelaren. 

 Embargo van twee dagen ‘in het belang van het onderzoek’. 

 

5  Gemeentelijke begroting en nota van toelichting. Embargo van twee dagen tot de 

 persconferentie van de wethouder van financiën. 

 

6  Gegevens over een popconcert. Embargo tot de aankomst van de topartiest op 

 Schiphol met aansluitend een persconferentie. 

 

7  Gemeentelijke nota over wijkbeheer. Embargo tot alle betrokken organisaties in het 

bezit zijn van deze nota. 

 

8  Persbericht over burgemeester, die onder invloed achter het stuur is aangehouden door 

de politie. Embargo tot de rechtzaak. 

 

9  Persbericht over het ontslag van een topambtenaar. Embargo totdat de wethouder 

 terug van vakantie is. 

 

10  Gegevens over het nieuwe theaterseizoen. Embargo, zodat publikatie samenvalt met 

het begin van een advertentiecampagne. 

 

11  Persbericht met een embargo van één maand. 

 

 



Opdracht 1.10 
 

Geef commentaar op de volgende persbericht-koppen. Welke is telkens de beste: a, b of 

c? Of hangt dat van het medium af waar je het persbericht naartoe stuurt? 

 

 

a  Hoge onderscheiding voor Béla Barényi 

b  Hoge onderscheiding voor uitvinder 

c  Béla Barényi krijgt plaats in Automotive Hall of Fame 

 

a Nieuwe film  

b  Nieuwe ontwikkeling in fotografie 

c  Nieuwe film honderdmaal gevoeliger dan alle bestaande 

 

a  Waarschuwing van PTT Telecom 

b  PTT Telecom waarschuwt voor dure telefonische lottospelen 

c  Extreem hoge telefoonnota’s 

 

a  Misdadige praktijken Hofman Pakking bv 

b  Hofman Pakking bv overtreedt Asbestbesluit 

c  Hofman Pakking bv maakt nog steeds asbesthoudende pakkingen 

 

a  Contactbijeenkomst voor familieleden van emigranten 

b  Eerste contactbijeenkomst in 1992 

c  Contactbijeenkomst voor achterblijvers 

 

a  Udam ondertekent het Klimaatverbond 

b  Gemeente Udam treedt toe tot Klimaatverbond 

c  Udam geeft signaal af met toetreding Klimaatverbond 

 

a  Laatste slachtoffers van het bombardement op Rotterdam krijgen eindelijk permanente 

woonruimte 

b  Wethouder slaat 1e paal 

c  Start nieuwbouw op bouwlokatie aan Rotterdamseweg 

 

a  Groots programma tijdens Udamse zwemvierdaagse 

b  Veelbelovend programma zwemvierdaagse Udam 

c  Sponsoractie voor Ronald MacDonaldfonds tijdens zwemvierdaagse 

 

a  Het eerste Amerikaanse slankheidsprodukt dat officieel een USA-patent kreeg 

b  Figurform USA nu ook verkrijgbaar in Nederland 

c  Chroompicolinaat: nieuwe biologische grondstof voor sensationeel nieuw slank-

 heidsprodukt 

 

a  Omzetcijfers Ahold eerste kwartaal 1993 

b  Omzet Ahold in eerste kwartaal 1993 opnieuw hoger 

c  Geconsolideerde omzet Ahold stijgt met 23,2% 

 

 

 



a  Het gaat goed in de Sahel 

b  Twintig jaar inzet Novib werpt vruchten af 

c  Novib vraagt kerstgift voor Sahel 

 

a  Catamaran Zeeman te zien voor Maritiem Museum Rotterdam 

b  Heroïsch fiasco te zien voor Maritiem Museum 

c  Kom catamaran bekijken 

 

a  Orgelconcert in Grote Kerk 

b  Sfeervol orgelconcert 

c  Rien van Toor verzorgt orgelconcert 

 

a  Eerste Kamer akkoord met wettelijke regeling ouderschapsverlof 

b  Ouderschapsverlof is eindelijk geregeld 

c  Samen werken, samen voor de kinderen zorgen 

 

a  ‘Politie moet de markt op’ 

b  Hoofdcommissaris Wiarda: ‘Politie moet de markt op’ 

c  Uit het kwartaaltijdschrift van Randon Beveiliging: 

 

a  Amsterdams drugsbeleid heeft succes 

b  Twee UvA-onderzoekers brengen rapport uit over drugsbeleid Amsterdam 

c  Methadonverstrekking vermindert overlast drugsgebruikers 

 

a  Notitie politie en particuliere beveiligingsorganisaties naar Tweede Kamer 

b  Particuliere beveiliging vervult een nuttige en noodzakelijke functie in de samenleving 

c  Notitie politie en particuliere beveiligingsorganisaties 

 

a  Prenatale diagnostiek van chromosomale afwijkingen en erfelijke stofwisselings-

 stoornissen 

b  Chromosomenpatroon foetus kan prenataal worden vastgesteld 

c  Goed nieuws voor jonge ouders 

 

a  Drinkwatertarieven 

b  Drinkwater wordt duurder 

c  Waterprijs gaat met 6 cent per kubieke meter omhoog 

  



 
 



Opdracht 1.11 
 

Lees het persbericht op de vorige pagina van het ministerie van justitie aandachtig door. 

Analyseer aan welke inhouds- en vormgevingscriteria dit bericht voldoet. Groepeer je 

bevindingen in twee kolommen: de linkerkolom vermeldt welke criteria wel aanwezig 

zijn, de rechter welke ontbreken. Maak eenzelfde analyse van de inhoudscriteria; geef 

daarbij aan waarom je tot die conclusies bent gekomen. 

 

 

 

Opdracht 1.12 
 

Lees het persbericht van de gemeente Culemborg over een illegale storting van chemisch 

afval, zorgvuldig door (volgende pagina). Analyseer aan welke inhouds- en 

vormgevingscriteria dit bericht voldoet. Groepeer je bevindingen in twee kolommen: de 

linkerkolom vermeldt welke criteria wel aanwezig zijn, de rechter welke ontbreken. 

Maak eenzelfde analyse van de inhoudscriteria; geef daarbij aan waarom je tot die 

conclusies bent gekomen. 

 

 

 

Opdracht 1.13 

 
Ga naar twee van de onderstaande instellingen/bedrijven in je woonplaats. Vraag bij 

beide een persbericht dat ze onlangs hebben verstuurd. Maak een gedetailleerde lijst 

van (soorten) media die het bericht hebben ontvangen. Maak vervolgens van elk bericht 

een vorm- en inhoudseisen-lijst. Ga na of aan de desbetreffende eis is voldaan en geef 

een beoordeling.  

 

Gemeentehuis, provinciehuis, ministerie, thuiszorg-instelling, bedrijf waar minstens 

tweehonderd mensen werken, vereniging die net een groot toernooi heeft georganiseerd, 

energiebedrijf, non-profit-organisatie. 

 

 

 

  



 


