
2.1 Persbenadering 

 

 

Lees onderstaande tekst en doe daarna de opdracht die mondeling door je docent wordt 

gegeven. 

 

Een voorlichter of PR-functionaris kan op verschillende manieren contacten met de pers 

onderhouden. Vaak zal het initiatief voor het contact van de kant van de journalist komen. 

Maar in andere gevallen zal het contact met de pers uitgaan van de organisatie. 

 

Structureel contact met de pers 

Er zijn vier vormen van structureel contact tussen voorlichters/PR-functionarissen en de pers. 

Hieronder staan ze op een rij. 

 

1 Persbericht 

Het persbericht wordt gebruikt voor het verstrekken van schriftelijke informatie met een 

nieuwskarakter. 

 

2 Persconferentie 

Een persconferentie verschaft mondelinge toelichting op een onderwerp. Uitgebreide uitleg, 

verklaringen en beantwoording van vragen maken deel uit van de persconferentie. 

 

3 Persmap 

Een persmap biedt achtergrondinformatie die op zichzelf geen nieuwswaarde heeft. Dit 

gebeurt in de vorm van schriftelijk materiaal, beeldmateriaal (foto’s, video, grafieken) of 

anderszins (CD-ROM bijvoorbeeld). 

 

4 Interview 

Het interview zorgt voor persoonlijk getinte (achtergrond-) informatie en inkleuring van 

nieuwsfeiten. 

 

Een persbericht is dus slechts één van de verschillende vormen van structureel contact met de 

pers. Wanneer kies je nu voor een bepaalde vorm? Dat is volledig afhankelijk van de situatie. 

Bijvoorbeeld: Een minister stapt op. Is een kort, zakelijk persbericht dan voldoende? Nee, 

want dat zal de geruchtenmachine alleen maar aanwakkeren. Op zo’n moment is een 

persconferentie een beter middel om in te zetten. De pers kan dan alle mogelijke vragen 

stellen, en de minister krijgt de kans uit te leggen waarom hij (of zij, natuurlijk) opstapt, wat 

hij in de toekomst gaat doen, hoe hij over bepaalde zaken denkt, etcetera. 

Ander voorbeeld. Microsoft introduceert een nieuw besturingssysteem voor de computer: 

Windows 95. Een persbericht is niet voldoende om het belang van de noviteit uit te leggen. 

Zelfs tijdens een persconferentie zal niet aan de honderd(en) journalisten het belang van het 

nieuwe besturingssysteem optimaal uitgelegd kunnen worden. Individuele gesprekken met 

journalisten, oftewel interviews, zijn dan een betere methode. Microsoft kan zo aan elke 

journalist laten zien hoe mooi het nieuwe programma is en hoe goed het werkt. 

Bovendien kunnen al die ingewikkelde gegevens tenslotte perfect als achtergrondgegevens in 

een persmap worden verzameld. Een persmap is immers ideaal om een grote hoeveelheid 

informatie in één keer door te geven. 

 

  



Niet alleen de technische gegevens over Windows 95 kunnen in een persmap, ook foto’s en 

ander beeldmateriaal horen erin. Een bedrijf als Microsoft zal ongetwijfeld ook een floppy, 

cd-rom of ander digitaal gestuurde informatie in zijn persmap gehad hebben, met daarop 

eveneens informatie over Windows 95. 

 

Overigens: inzet van het ene middel sluit gebruik van andere middelen niet uit! Om op het 

bovenstaande voorbeeld terug te komen: het is heel goed mogelijk dat Microsoft eerst een 

persbericht stuurde naar de (computer-)vakpers met een aankondiging dat Windows 95 zou 

worden ontwikkeld. Later volgde een persbericht naar de algemene media, en een 

gedetailleerder bericht naar de vakpers. Weer later werd een persconferentie gehouden, met 

een demonstratie van Windows 95, en een uitnodiging om persoonlijk te komen kijken naar 

en praten over het nieuwe besturingssysteem. Voor geïnteresseerde journalisten werd een 

persmap samengesteld die niet alleen informatie op papier, maar ook een demonstratie van de 

Windows 95-mogelijkheden op een floppy bevatte. 

 

 

Opdracht 2.2 
 

Organiseer een beachvolleybaltoernooi en bedenk daarvoor de beste persbenadering.  

 

 

 



Opdracht 2.3: persbericht of iets anders? 
 

Het persbericht is niet altijd het beste medium om informatie te verspreiden. Soms is het beter 

om een persconferentie te beleggen, een brochure te maken, een interview te regelen, een 

persmap samen te stellen, een advertentie te plaatsen, of helemaal niets te doen. 

 

Bij een persbericht zijn drie vragen van belang:  

1 Is er sprake van nieuws?  

2 Is dat nieuws interessant voor onze doelgroep?  

3 Als dat nieuws interessant is voor de doelgroep, hoe bereik je haar dan het best? 

 

Geef bij de volgende aanleidingen aan of een persbericht het beste middel tot 

informatieverspreiding is. Zo nee: waarvoor kies je dan? 

 

1  PTT Post introduceert nieuwe postzegel. 

2  Unilever koopt bedrijf in VS. 

3  Mercedes introduceert nieuw model. 

4  Burgemeester bezoekt 60-jarig bruidspaar. 

5  Wijkvereniging organiseert zomerkamp voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 

6  Kabinetsformatie mislukt. 

7  NS verhoogt tarieven. 

8  NS introduceert nieuwe dubbeldekker. 

9  Stichting Rijnstad, overkoepelende stichting van alle welzijnsinstellingen in 

 Arnhem, betrekt nieuw pand. 

10  Buurtkruidenier Oudshoorn verhuist. 

11  Unilever verbetert Omo Power. 

12  Schoolzwemmen wordt afgeschaft in Udam. 

13  Gemeente besteedt kantine uit aan cateringbedrijf. 

14  Unox ontdekt dat in blikjes cocktailworstjes met de opdruk XT, schoonmaakmiddel is 

terecht gekomen. 

15  De Bezige Bij geeft 5000e boek uit. 

16  Beroemde Amerikaanse schilder exposeert in Stedelijk Museum. 

17  Wethouder slaat 1e paal voor 24 woningen. 

18  Wethouder opent nieuwe vestiging van Brugman Keukens. 

19  Ambtenaren houden jaarlijkse sportdag. 

20  Een speciaal rechercheteam houdt een bende inbrekers aan. 

21  Het stadhuis is voortaan niet meer toegankelijk zonder toegangspas. 

22  De winkeliersvereniging ‘Hartje Binnenstad’ houdt zes koopavonden voor pasen. 

23  Het spaarsysteem Air Miles wordt wegens te groot succes afgeschaft. 

24  De woningbouwvereniging koopt een historisch pand om op die plaats zestig dure 

 appartementen te bouwen. 

25  Voetbalclub Wilhelmina wordt kampioen in hoofdklasse C. 



2.4 Toezendingscriteria 
 

 

Als je hebt besloten dat het rondsturen van een persbericht het beste middel is in een bepaalde 

situatie, kan je nog niet zomaar gaan schrijven. Eerst zal je moeten bepalen voor wie je het 

bericht gaat schrijven. Een persbericht willekeurig toesturen aan alle media die je (toevallig) 

kent, is een zinloze bezigheid. Er bestaan talloze media, die allemaal hun eigen criteria 

hebben, op basis waarvan ze bepalen of ze uit het toegezonden persbericht iets zullen 

publiceren. 

 

De afweging wie het bericht krijgt, is dus afhankelijk van het onderwerp dat in het persbericht 

wordt behandeld. Gaat je persbericht over een plaatselijke bekendheid, dan heeft het weinig 

zin een bericht naar de landelijke media te sturen. Heb je daarentegen iets te melden dat elke 

Nederlandse computergebruiker aangaat, dan is het zinnig om vooral de landelijke vakpers 

van computerbladen te benaderen.  

 

Op die manier is het mogelijk om de media in speciale groepen in te delen. Deze speciale 

groepen worden doelgroepen genoemd: een doelgroep is een afgebakende groep mensen (in 

dit geval: media) met gezamenlijke kenmerken die van belang zijn voor het betreffende 

onderwerp. 

 

De belangrijkste doelgroepen zijn: 

 landelijke geschreven pers 

 regionale geschreven pers 

 plaatselijke geschreven pers 

 vakpers 

 radio en televisie (rtv) 

 publieksbladen 

 

Natuurlijk kan je deze lijst uitbreiden met speciale media, afhankelijk van het produkt of de 

dienst die je aan te bieden hebt. Mattel, de fabrikant van Barbie, zal een uitgebreide lijst 

hebben van media die gericht zijn op kinderen. Een schoenenfabriek heeft ongetwijfeld een 

lijst van media die gericht zijn op wandelsport. 

 

Voordat je een persbericht gaat schrijven, bekijk je dus zorgvuldig welk belang de 

verschillende media aan je bericht zouden kunnen hechten. Je hoeft daarbij niet één doelgroep 

te kiezen uit je lijst; vaak is je bericht geschikt voor meerdere doelgroepen. 

Een andere mogelijkheid is dat je meerdere berichten schrijft. Zo kan je een beknopt 

aankondigingsbericht schrijven over een spectaculaire winkeliersactie voor de regionale 

media. De plaatselijke media daarentegen krijgen over datzelfde onderwerp veel uitgebreider 

gegevens toegestuurd. 

 

Toepassing van een aantal toezendingscriteria kan je helpen bij de bepaling aan wie je welk 

soort persbericht toe zult sturen. 



De meest gebruikelijke toezendingscriteria zijn: 

 

1 Actualiteit 
Actuele onderwerpen zijn onderwerpen die op dat moment in de belangstelling staan bij een 

groot publiek. Met name media die zich richten op de actualiteit zullen gebeurtenissen die 

gekoppeld kunnen worden aan een actueel thema heel belangrijk vinden. 

Maar daarmee is niet gezegd dat die media die koppeling maar moeten maken. Integendeel, 

juist in het persbericht dient de actualiteit aangehaald te worden om het belang van het 

persbericht te onderstrepen. 

 

2 Geografische interesse 
Het verspreidingsgebied van een medium is een belangrijk criterium. Een regionaal dagblad 

bijvoorbeeld, zal sneller aandacht besteden aan gebeurtenissen in het regionale 

verspreidingsgebied, dan aan dingen die daarbuiten plaats vinden. Dat geldt ook voor andere 

media met een bepaald verspreidingsgebied: een landelijk tv-station zal gegevens uit een 

persbericht die van belang zijn voor het gehele land sneller overnemen dan wanneer die 

gegevens slechts voor een beperkt gebied interessant zijn. 

 

3 Interesse in beleidsinformatie 
Het beleid van een organisatie beschrijft de plannen die een organisatie heeft op lange en 

middellange termijn. In een beleidsplan staan zaken als investeringen, uitbreiding of 

inkrimping van de organisatie, methoden van aanpak om tot meer winst of andere 

organisatie-doelen te komen. 

Deze informatie is vaak slechts van belang voor een beperkt aantal media, behalve wanneer 

het vergaande consequenties heeft voor grote groepen mensen. Zo zullen aangekondigde 

massa-ontslagen als gevolg van bezuinigingsplannen meer kans maken om in bijvoorbeeld 

landelijke media opgenomen te worden, dan de sluiting van een fabriek waardoor de 

beroepsbevolking van een klein plattelandsdorpje gedupeerd dreigt te raken. 

Bovendien vergen berichten over beleidszaken vaak dat lezers al enigszins zijn ingevoerd in 

de problematiek. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin het verzelfstandigingsbeleid van de NS 

uitgebreid aan een groot publiek kenbaar te willen maken. De vakpers die gericht is op 

verkeer en vervoer zal er waarschijnlijk wél veel aandacht aan schenken.  

 

4 Interesse in produktinformatie 
Ook het vernieuwde of nieuwe produkt van een organisatie kan onderwerp voor een 

persbericht zijn, mits het enige nieuwswaarde heeft. Wanneer OMO zijn waspoeder dat textiel 

bleek ‘op te eten’, vernieuwt en veiliger maakt voor het wasgoed, is dat een persbericht 

waard. Maar ook een instelling die een geheel nieuwe manier van dienstverlening gaat 

aanbieden, kan een persbericht uitsturen. 

Kortom: resultaten van research, nieuwe produkten, produktvernieuwing en nieuwe of 

veranderde diensten, kunnen vaak het onderwerp zijn van een persbericht. Voorwaarde is wel 

dat het persbericht geen verkapte vorm van reclame lijkt. Bedrijven of instellingen die zich 

daaraan schuldig maken, zullen bij redacties al snel niet meer geloofwaardig zijn. 

 

5 Interesse in details 
Sommige media zullen aan de hand van een persbericht een klein berichtje willen plaatsen; 

andere willen juist tot in detail een lang artikel wijden aan het onderwerp. 

Aan de hand van de verschillende doelgroepen, is het mogelijk de hoeveelheid details vast te 

stellen voor het persbericht.    

 



Opdracht 2.5 
 

Lees het volgende persbericht. Ga daarna naar de bibliotheek en zoek uit welke vakbladen 

hiervoor belangstelling zouden kunnen hebben. Herschrijf het persbericht tweemaal en maak 

het geschikt voor:  

1 een van de vakbladen die je hebt gevonden,  

2 een regionaal dagblad. 

 

 
MINISTERIE VAN FINANCIEN 

Datum: 10 januari 1995 

 

VERRUIMING FISCALE FACILITEITEN T.B.V. DE AANLEG VAN BOSSEN 

 

De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel om de 

aanplant van bossen te stimuleren. Het wetsvoorstel van de 

staatssecretaris van Financiën, Vermeend, en de minister van 

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Van Aartsen, voorziet in 

een wijziging van de Natuurschoonwet 1928. 

 

Het voorstel maakt het mogelijk dat een onroerende zaak als 

een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928 kan worden 

aangemerkt, waardoor een vrijstelling van overdrachtsbelasting 

kan worden verkregen. Voorts worden daardoor de faciliteiten 

in het successie- en schenkingsrecht van toepassing. Onroeren-

de zaken die onder de huidige regelgeving niet voor rangschik-

king in aanmerking komen omdat er onvoldoende bos op aanwezig 

is, zijn onder de nieuwe regeling te rangschikken indien een 

voornemen bestaat binnen 3 jaar voldoende bos aan te planten. 

Verder wordt voorgesteld de vrijstelling van overdrachtsbelas-

ting uit te breiden tot particulieren en niet in Nederland 

gevestigde rechtspersonen. 

 

De huidige vrijstelling is alleen van toepassing op de ver-

krijging door een in Nederland gevestigde rechtspersoon, welke 

hoofdzakelijk de instandhouding van een of meer landgoederen 

ten doel heeft. 



Opdracht 2.6 
 

Op de volgende drie pagina’s vind je een persbericht van het Media Instituut dat gestuurd is 

naar zes landelijke dagbladen en vier vaktijdschriften. ANP en GPD kregen geen persbericht. 

Van de vakbladen drukken we het artikel uit Adformatie af (zie verder). Van de dagbladen 

besteedde alleen NRC Handelsblad op 8 augustus 1995 aandacht aan het persbericht  

(zie verder). 

 

Beantwoord de volgende vragen: 

1 In welk opzicht verschilt de publicatie in NRC Handelsblad en Adformatie? 

 

2 Vind je het verstandig dat het Media Instituut het persbericht niet heeft verstuurd aan 

ANP en GPD? 

 

3 Waarom zouden Het Parool, Financieele Dagblad, Volkskrant, Telegraaf en Algemeen 

Dagblad geen aandacht aan het persbericht hebben besteed? 

 

4 Zouden deze bladen wel gepubliceerd hebben, indien het Media Instituut een apart 

persbericht had gemaakt voor de publiekspers? 

  



  



  



 
  



 
  



 


