
4 Taalgebruik in het persbericht 
 

 

 

4.1 Taalgebruik in het persbericht 
 

Al eerder is gesteld dat een goed persbericht zo veel mogelijk is opgesteld volgens de regels 

van het nieuwsbericht. In dit hoofdstuk willen we hier meer specifiek op ingaan. 

 

In paragraaf 3.4 werd als een van de voordelen van het persbericht voor de organisatie 

genoemd dat de organisatie meester is over haar eigen woorden. Dit houdt méér in dan het 

kunnen kiezen van een formulering: heeft geeft de voorlichter/PR-medewerker de 

mogelijkheid om het nieuws te sturen. 

 

Een voorbeeld 

De situatie: een organisatie moet om rendabel te gaan draaien een reorganisatie doorvoeren, 

waarbij een aantal mensen zal moeten afvloeien. Dit kan voor een groot gedeelte door 

natuurlijk verloop, maar enkele gedwongen ontslagen zijn onvermijdelijk.  

De PR-medewerker: als PR-medewerker van deze organisatie zal je zoveel mogelijk de 

nadruk willen leggen op het goede nieuws. Dit kan zijn: na de reorganisatie wordt het bedrijf 

weer rendabel; door de reorganisatie wordt een faillissement voorkomen; de werkgelegenheid 

in de omgeving blijft behouden; natuurlijk verloop zorgt ervoor dat er slechts weinig 

gedwongen ontslagen zijn; het bedrijf heeft alles gedaan om de werkgelegenheid in het gebied 

te behouden en de positie van de werknemers niet aan te tasten. 

De journalist: een journalist zal dezelfde gegevens uit zichzelf anders verwoorden. Hij zal de 

nadruk leggen op de gedwongen ontslagen en het wellicht toch nog dreigende faillissement. 

  

Door nu het persbericht zó op te stellen dat het goede nieuws het karakter van nieuws heeft 

(Bedrijf weet arbeidsplaatsen te behouden - Bedrijf absoluut zeker rendabel na voorgestelde 

reorganisatie) is er een kans dat ook het goede nieuws in het bericht/artikel behouden blijft. 

 

Een ander voorbeeld 

De situatie: hetzelfde bedrijf, twee jaar later. De reorganisatie is een groot succes gebleken, er 

wordt weer winst gemaakt en men kan zelfs langzaamaan gaan denken aan uitbreiding, ook 

van het aantal arbeidsplaatsen, in de toekomst.  

De PR-medewerker: het management wil graag het goede nieuws bekend maken, waarin 

vooral de nadruk op de winst en potentiële groei van het bedrijf wordt gelegd. Of je, als 

PR-medewerker, maar even een goed-nieuwspersbericht wilt opstellen. 

De journalist: het goed-nieuwspersbericht deed een belletje rinkelen bij de journalist. Was dit 

niet het bedrijf dat enige tijd geleden een aantal mensen gedwongen ontslag had verleend? 

Een klein beetje speurwerk is voldoende om deze vraag positief te kunnen beantwoorden. 

Leuk, denkt hij. Hoe denken deze ontslagen mensen over dit bericht? Kunnen zij terugkomen 

bij het bedrijf als er nieuwe arbeidsplaatsen komen? Tijd voor wat interviews... 

 

  



Het persbericht kan in dit geval, zoals hierboven omschreven, slapende honden wakker 

maken, en ervoor zorgen dat het bedrijf juist negatief in de pers komt, in plaats van op de zo 

gewenste positieve wijze. De kunst is in dit geval de mogelijk te verwachten ‘problemen’ op 

te vangen door heel open te zijn. Dus niet: verzwijgen van de gedwongen ontslagen bij de 

reorganisatie, maar direct aangeven dat deze medewerkers als eersten weer in aanmerking 

zullen komen voor een positie in het bedrijf, of, als dit niet het geval is, aangeven waarom 

men juist andere nieuwe krachten nodig heeft. Zorg ervoor dat een journalist jou belt voor 

meer informatie - niet anderen. 

 

Uit bovenstaande voorbeelden kunnen we leren dat zowel het schrijven van slecht-nieuws- als 

van goed-nieuwspersberichten met de nodige zorgvuldigheid moet gebeuren. Twee tips 

hiervoor.  

De eerste tip luidt: verzwijgen helpt niet. Als bepaalde zaken perse niet vermeld mogen 

worden in een persbericht, terwijl ze wel samenhangen met het nieuws dat daarin wordt 

vermeld, kan het persbericht beter ongeschreven blijven.  

De tweede: probeer goed nieuws zó te formuleren dat het voldoet aan de nieuwscriteria die 

voor de journalisten van belang zijn. Met andere woorden: zet het journalistenbelang 

(schijnbaar) voor het organisatiebelang. Uiteindelijk is hiermee het organisatiebelang gediend. 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 4.2: foute persberichten 
 

Hieronder volgen enkele (passages uit) persberichten. Geef bij elk aan wat erop aan te 

merken is. 

 

1 Holland wordt iedere dag von onze betrouwbaare expediteur 
aangereden (24 uur service). 

 

2 Ons bedrijf bestaat 25 jaar. Niets bijzonder, vindt u? Nou, 
wij vinden van wel, want er is heel wat concurrentie in onze 

branche. Aan de lopende band gaan bedrijven over de kop. Maar 

wij toevallig niet. En weet u wat ons succes is? We gaan 

ervoor. Daarom hebben we een gezellig feessie gebouwd. U komt 

toch ook? 

 

3 Vorige week is aan de Schiedamseweg te Vlaardingen de eerste 
Barbie Boutique ter wereld geopend. In deze unieke winkel 

worden alleen produkten verkocht, die met de meest begeerde 

vrouw ter wereld te maken hebben: poppen, speelgoed, make-up, 

sieraden, kleding, elektronische apparatuur, beddegoed en zo 

ga zo maar door. Je kan het zo gek niet bedenken of Barbie 

Boutique heeft het. Vlaardingen heeft daarmee een primeur in 

huis, want nergens anders ter wereld is een soortgelijke 

winkel te vinden. Zelfs niet in Amerika, waar Barbie model 

staat voor de supervrouw. 



4 Managementonderzoek sector cafetaria 

Na afsluiting van een onderzoek van enige jaren, dat onder 

andere is verricht door het Economisch Instituut voor het 

Midden- en Kleinbedrijf, is de door het hoofdbestuur van de 

overkoepelende horeca-organisatie Horecaf ingestelde beleids-

commissie sector cafetaria’s tot de conclusie gekomen, dat in 

de eerste vijf jaar van de jaren negentig aan een grondige 

reorganisatie en reconstructie van de Nederlandse cafetaria-

sector niet valt te ontsnappen. Vanwege het feit dat deze 

dienstverlenende sector met haar 35.000 werknemers voor het 

grootste gedeelte bestaat uit kleine en middelgrote bedrijven 

en men de concurrentie van sterk opkomende fast food-organisa-

ties uit het buitenland het hoofd moet trachten te bieden, kan 

als een van de voornaamste conclusies gelden, waartoe het 

onderzoek heeft geleid, dat er schaalvergrotingen, fusies 

en/of andere duurzame partiële samenwerkingsvormen zullen 

moeten komen. 

 

5 De dienst welzijn van de gemeente Udam organiseert op vrijdag 

19 november in zaal Harmonie het symposium ‘De meerwaarde van 

geïntegreerd jeugd- en jongerenbeleid’. Het doel van het 

symposium is om met elkaar bouwstenen aan te dragen die nodig 

zijn om een geïntegreerd jeugdbeleid in Udam van de grond te 

tillen. Daarnaast wordt deze dag een start gemaakt met het 

opzetten en vormgeven van netwerken die aan de ontwikkeling en 

uitvoering van dit jeugdbeleid een substantiële bijdrage 

kunnen leveren. 

 

6 De Partij voor Meer Gelijkheid protesteert tegen de smerige 
praktijken van de firma Vuiligheid. Deze op woekerwinst belus-

te bloedzuigers, die er niet voor terugdeinzen hun werknemers 

onbeschermd chemietankers in te sturen, dienen aan de schand-

paal te worden genageld. Iedereen weet toch dat de beschermen-

de kleding die zij dragen, onvoldoende is. Wij verdenken de 

directie ervan dat zij haar werknemers willens en wetens de 

dood injagen. Wij waarschuwen de directie voor de laatste 

maal: wanneer niet snel maatregelen worden genomen, volgen er 

harde acties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 4.3 
 

Herschrijf persbericht 4 en 6 van opdracht 4.2. 



4.4 Schrijfstijl 
 

 

Kop 
Zoals al eerder gemeld, de kop boven een persbericht wordt zelden door de journalist 

overgenomen. Gebruik dus hier je creativiteit om een zo helder en informatief mogelijke kop 

te maken, die wel de aandacht trekt. Een voorbeeld: Artsen zonder Grenzen zendt hulpteam 

naar Turkije.  

 

De Aanzet 
De eerste zin, of de eerste twee zinnen zijn de sleutel voor het al of niet ‘aanslaan’ van een 

persbericht. Deze eerste zinnen moeten zowel informatie bevatten als nieuwsgierigheid 

wekken. 

 

Wanneer een journalist aan zijn dagtaak begint ligt er gewoonlijk een enorme stapel 

persberichten, verklaringen en brieven op zijn bureau, waaruit het nieuws voor die dag moet 

worden geselecteerd. 

Zoals in hoofdstuk 1 al staat aangegeven, bestaan er geen vaste regels hoe journalisten 

omgaan met persberichten. De ene journalist gooit een persbericht waarvan hij de eerste regel 

niet snapt, direct in de papierbak. Om geen enkel eventueel nieuwtje te missen, leest de ander 

alle berichten, brieven en persberichten - hoe slecht ze ook geschreven zijn. 

Je zou dus kunnen zeggen dat journalisten en redacteuren willekeurig nieuws selecteren:  de 

een houdt er strikte regels op na, de ander laat zich leiden door eigen interesse en nieuwsgie-

righeid. Wie een persbericht verstuurt, doet er niet verstandig aan om te gokken op de 

toevallige interesse van de journalist, maar kan zich beter aan de conventies houden.  

 

Het bovenstaande kan kort worden samengevat: als de eerste twee zinnen de nieuwsgierigheid 

niet wekken, bestaat er een grote kans dat de rest niet gelezen wordt.  

 

De lead 
Hoewel de eerste twee zinnen deel uitmaken van de lead, noemen we die hier toch even apart. 

Bepaal voor het persbericht wat de basisboodschap is en zorg dat die in de lead naar voren 

komt. In de lead moeten alle belangrijke punten terug te vinden zijn. Dat betekent niet dat 

wie, wat, waarom, wanneer, waar en hoe per definite in die eerste zin moeten staan. Vaak 

maakt dat zo’n begin slechts onlogisch en moeilijk leesbaar. Zorg er wel voor dat alle 

elementen vermeld worden in de lead. 

Waar gebeurde voorbeelden van hoe het niet moet: 

- een milieu-actiegroep kondigt de aanbieding van een petitie aan de voorzitter van de Tweede 

Kamer op het Binnenhof aan, maar vergeet het tijdstip te vermelden; 

- de redactie van een vakbondskrant ontvangt een In Memoriam over een overleden 

vakbondslid dat tijdens zijn leven zeer actief is geweest. Het verhaal is goed, alleen blijkt het 

door verwisseling van initialen te gaan over een -nog levend- ander kaderlid. 

 

Overige inhoud 
Deel het bericht in duidelijke alinea’s in. 

Zorg dat per alinea slechts één onderwerp wordt uitgewerkt. 

 

Een persbericht is altijd objectief, afstandelijk en feitelijk geschreven. Presenteer hierbij de 

feiten in volgorde van belangrijkheid, van concreet naar abstract, en van algemeen naar 

gedetailleerd. 



 

In het algemeen geldt: schrijf geen lange zinnen en vermijd bijzinnen. 

Wat betreft zinslengte en gebruik van moeilijke vaktermen is een onderscheid tussen de 

ontvangende media soms nodig. Al eerder hebben we erop gewezen dat jargon wel gebruikt 

kan worden in persberichten naar vakbladen, maar niet naar andere media. In zo’n geval is het 

wellicht zinvol twee (of meer) versies van hetzelfde persbericht te maken. 

 

Gebruik zoveel mogelijk de tegenwoordige tijd. Vermijd de lijdende vorm en gebruik actieve 

zinnen. Dus niet: ‘Het werk wordt door de inspecteurs hervat’ maar: ‘De inspecteurs hervatten 

het werk’. Ook werkwoordsvormen als ‘zouden kunnen’ en ‘zullen moeten’ moeten zoveel 

mogelijk uit persberichten blijven. 

 

Vermijd ook het woord ‘niet’. Schrijf dus: ‘Onze visie verschilt met die van de gemeente op 

de volgende punten...’, in plaats van: ‘Wij zijn het niet eens met de visie van de gemeente’. 

En vermijd helemaal zinnen als: ‘De inspecteurs zullen het werk niet hervatten, als de 

veiligheid niet gewaarborgd wordt’. Een goed alternatief hiervoor is: ‘Pas als de veiligheid is 

gewaarborgd, hervatten de inspecteurs het werk’. 

 

Wees concreet. Niet: ‘De criminaliteit in Nijmegen neemt onaanvaardbare proporties aan’, 

maar: ‘In 1988 deden zich elk weekeinde gemiddeld 5 steekpartijen voor; 18% van de 

inwoners werd dat jaar beroofd’.  

Vermijd woorden die concreetheid onmogelijk maken, zoals: tamelijk, meestal, vrij veel, 

nogal, enigszins, ongeveer, etc.  

Gebruik geen superlatieven. Dus niet: ‘Dit is de grootste opdracht die in deze branche ooit uit 

China werd geboekt’. Er kan altijd wel een concurrent opduiken die een grotere order heeft 

geboekt en dus om rectificatie vraagt. Op zich al vervelend genoeg; erger is dat jouw 

persberichten daarna met enig wantrouwen zullen worden gelezen en eerder terzijde 

geschoven. 

 

Gebruik geen modewoorden of -termen. Dus niet: ‘Voor meer info kunt u terecht bij...’. Jouw 

info loopt dan namelijk de kans in de papierbak terecht te komen. 

 

Gebruik robuuste taal, zeker als het persbericht een conflict, actie, een ongewone gebeurtenis 

of een schandaal betreft. De journalist zoekt immers naar nieuwswaarde - help hem door 

werkwoorden te gebruiken als: beschuldigen, confronteren, eisen, ontkennen, strijden, 

weigeren, afwijzen, verbijsteren, waarschuwen. 

 

Maak, indien mogelijk, gebruik van citaten: zij maken een persbericht persoonlijker en 

levendiger. 

 

Algemeen 
Het bovenstaande kunnen we wellicht op de bovenstaande manier samenvatten: 

Formuleer:  

1. eenvoudig, 

2. nauwkeurig, 

3. bondig, 

4. levendig, 

5. foutloos, 

6. zuiver, 

7. verzorgd. 



Besteed vooral aandacht aan de punten 2 en 7. Maar al te vaak verdwijnt een persbericht in de 

papierbak omdat het niet zorgvuldig is opgesteld of er niet netjes uit ziet. Zorg voor een 

heldere lay-out met veel witruimte. 

 

Herinner jezelf eraan dat per persbericht slechts één basisboodschap aan de orde kan komen.  

 

Tenslotte een laatste tip: verstuur nooit de eerste versie. De tweede is altijd beter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 4.5 
 

Het persbericht ‘Erolife ‘94, de confrontatie’ heeft een heel eigen schrijfstijl. Denk je dat 

deze stijl om een bepaalde reden is toegepast? Zo ja, welke? Herschrijf het bericht tot 

een persbericht van één kantje A4 dat voldoet aan de criteria die gelden voor 

persberichten naar landelijke media. 

 



  







Opdracht 4.6 

  

Corrigeer onderstaand persbericht, haal alle tik- en taalfouten eruit en verbeter de vorm 

en stijl. 

 

 

 

OCTOBER ‘92 

 

PERSBERICHT 

 

INTROSPECT-HOLLAND TE WAALWIJK BRENGT EEN NIEWE SERIE DRINK-

WATERFILTERSYSTEMEN OP DE MARKT VOOR HUISHOUDELIJKE GEBRUIK, 

 

VOLGENS DE AFBEELDING IS EEN TYPE HCP ONTWIKKELT VOOR PLAATSING 

VAN HET GEHELE FILTERSET NET GEINTEGREERDE AFTAPKRAAN OP HET 

KEUKENBLAD EN DIREKT AAN RE SLUITEN OP DE KEUKENKRAAN 

 

HET TYPE HIP VERIJST ENIGE EENVOUDIG INSTALATIEWERK, DE AFTAP-

KRAAN WORD OP HET KEUKENBLAD VAST GEMONTEERD EN VERVOLGENS 

HET FILTERHUIS IN HET KEUKENKASTJE, VERDER WORDT DE WATERAAN-

SLUITING DMV. EEN KRAAN DIREKT OP HET LEIDINGSUSTEEM ANGESLOTEN 

EEN DUIDELIJKE NEDERLANDSTALIGE HANDLEIDING IS STAANDAARD 

BIJGESLOTEN HET FILTERSYSTEEM LEVERT HELDER, SPRANKELENMD 

DRINKWATER, TOXISCHE STOFFEN EN BEZINKSEL WORDEN VERWIJDERD. 

 

HET FILTER ELIMINEERD TEVENS ONAANGENAME SMAKEN OF GEUREN ( DIE 

BIJVORBEELD HET GEVOLG ZIJN VAN EEN OVERMAAT AAN CHLOOR ) VERDER 

VERWIJDERD HET ZWARE METALEN ZOALS LOOD, ALLUMINIUM E.D. VOOR 

MEER DAN 75 % BACTERIEN ( BIJV. COLI BACTERIE ) VOOR 99.99 % . 

 

VOOR MEER INFORMATIE : 04160 - 34 8 64 

 

-SLOT- 

 

 



Opdracht 4.7 
 

Maak op basis van onderstaande informatie een persbericht en begeleidend briefje voor 

de plaatselijke kranten. 

 

1  De commissie winkeliers van de OVHZ organiseert vanaf maandag 4 juni geduren-

 de de gehele WK-periode een grote WK-actie. 

2  Voorzitter van de commissie is J. (Koos) van Aarle (tel. 02526-87126). Aan de 

 actie wordt deelgenomen door ruim zestig winkeliers. 

3  Het prijzenpakket bestaat uit duizend gulden aan OVHZ-bonnen per ronde. De 

 bonnen worden verdeeld onder de goede inzenders. Onder alle inzenders worden  een 

fiets en diverse troostprijzen verloot. 

4  De verloting en de feestelijke prijsuitreiking vinden plaats op woensdag 11 juli. 

5  Het persbericht wordt verstuurd op 26 mei. 

6  De actie is verdeeld in drie rondes: tweemaal een toto en eenmaal een superpool. 7. 

 Wedstrijdvoorwaarden: men mag zo vaak meedoen als men wil. Bij ieder totofor-

 mulier moet voor 100 gulden aan kassabonnen zitten van aankopen tijdens 

 de actieperiode bij de deelnemende winkeliers. 

8  Formulieren plus kassabonnen deponeren in de oranje WK-bussen in Linquenda, 

 Plein 7; Venneperhof bij bakkerij Desta en aan de Venneperweg bij bakker Jonge-

 neel. De formulieren zijn verkrijgbaar bij de deelnemende winkeliers, vanaf maan dag 

te herkennen aan de oranje actie-raamposters. 

9  Eerste ronde: deelnemers voorspellen op een speciaal toto-formulier de uitslag van 

 tien wedstrijden uit de eerste WK-ronde. 

10  Tweede ronde: idem, acht wedstrijden tweede WK-ronde, van 23 tot en met 26 

 juni. 

11  Derde ronde: uitslagen voorspellen van kwartfinales en finale op 8 juli. 

 

 

 

Opdracht 4.8 
 

Het persbericht van Ridder Bier op de volgende pagina is een aankondigingsbericht van een 

officiële bijeenkomst die al geweest is. Van deze combinatie kan een journalist geen 

nieuwsbericht meer maken.  

 

1 Herschrijf het bericht tot een informerend bericht, zodat het wel nog nieuwswaarde 

heeft voor de journalist. 

2 Herschrijf het bericht tot een produktbericht voor het plaatselijk horecablad 

‘Maastricht drinkt’. 

 

 

 

Opdracht 4.9 
 

Lees hoofdstuk 5 . 

 

  



 


