Opdracht 2.7
Niet alle media hebben dezelfde interesse. Er zijn grote verschillen in belangstelling voor
beleids- en produktinformatie. Het ene medium hecht sterk aan actualiteit en gedetailleerdheid, het andere minder.
Geef bij de volgende media aan in welke mate het erboven genoemde toezendingscriterium van toepassing is: 1 klein, 2 matig, 3 groot. De eerste drie hebben we al
voor je ingevuld.
Criterium: Interesse in beleidsinformatie
Landelijke dagbladen (populaire massabladen) 3
Landelijke dagbladen (kaderkranten) 3
Regionale dag- en nieuwsbladen 3
Kabelkranten
Huis-aan-huis bladen
Opinieweekbladen
Vakbladen
Recreatieve en educatieve maandbladen
Toeristische bladen
Criterium: Interesse in produktinformatie
Landelijke dagbladen (populaire massabladen)
Landelijke dagbladen (kaderkranten)
Regionale dag- en nieuwsbladen
Kabelkranten
Huis-aan-huis bladen
Opinieweekbladen
Vakbladen
Recreatieve en educatieve maandbladen
Toeristische bladen
Criterium: Noodzaak van aansluiting op de actualiteit
Landelijke dagbladen (populaire massabladen)
Landelijke dagbladen (kaderkranten)
Regionale dag- en nieuwsbladen
Kabelkranten
Huis-aan-huis bladen
Opinieweekbladen
Vakbladen
Recreatieve en educatieve maandbladen
Toeristische bladen

Criterium: Behoefte aan gedetailleerdheid
Landelijke dagbladen (populaire massabladen)
Landelijke dagbladen (kaderkranten)
Regionale dag- en nieuwsbladen
Kabelkranten
Huis-aan-huis bladen
Opinieweekbladen
Vakbladen
Recreatieve en educatieve maandbladen
Toeristische bladen

Persberichten verschillen qua schrijfstijl. Geef bij de volgende media aan welke
schrijfstijl het meest geschikt is. Je hebt de keuze uit:
a zeer korte zinnen, geen moeilijke woorden, alleen enkele hoofdpunten
b korte zinnen, moeilijke woorden taboe
c korte zinnen, verklaring moeilijke begrippen
d niet al te lange zinnen, moeilijke begrippen uitleggen
e niet te moeilijk, eenvoudig specialistisch taalgebruik toegestaan
f meestal tamelijk moeilijk jargon toegestaan
Schrijfstijl persbericht
Landelijke dagbladen (populaire massabladen)
Landelijke dagbladen (kaderkranten)
Regionale dag- en nieuwsbladen
Kabelkranten
Huis-aan-huis bladen
Opinieweekbladen
Vakbladen
Recreatieve en educatieve maandbladen
Toeristische bladen

2.8 Verschillende soorten persberichten
Afhankelijk van de boodschap die het persbericht te melden heeft, kunnen er drie soorten
persbericht worden onderscheiden: het aankondigingsbericht, het informerend bericht en het
produktbericht. Alle soorten hebben een centrale boodschap: er is nieuws te melden.
Onderstaand worden de drie soorten nader belicht.
1 Het aankondigingsbericht
Aankondigingsberichten worden veel gebruikt door allerlei soorten organisaties: bedrijven die
plaatselijk actief zijn, multinationals, ziekenhuizen en andere instellingen zonder
winstoogmerk (de non-profit-organisaties). Ook de gemeentelijke, provinciale en landelijke
overheid verstuurt regelmatig aankondigingsberichten.
Een aankondigingsbericht, het woord zegt het al, kondigt een gebeurtenis aan. Het nieuws
bestaat uit het feit dat de gebeurtenis plaats gaat vinden. Vaak is een aankondigingsbericht een
verkapte uitnodiging om een gebeurtenis bij te wonen. Op zich is dat niet zo vreemd: datum,
tijd, plaats en omstandigheden vormen de rode draad van het persbericht. Toch voelt een
journalist zich pas echt uitgenodigd, als in een aparte ‘noot voor de redactie’ wordt bevestigd
dat de journalist welkom is.
Een aankondigingsbericht volstaat met de mededeling wat er waar en wanneer gaat
plaatsvinden. Achtergrondinformatie hoort niet in een aankondigingsbericht thuis, behalve als
die informatie noodzakelijk is voor het goede begrip van het bericht. Als bijvoorbeeld het
nieuwe overdekte winkelcentrum wordt geopend door de burgemeester, bevat de lead van het
persbericht de gegevens hoe, waar, wanneer en waarom de burgemeester het lint van het
nieuwe centrum mag losknippen.
In de laatste alinea staat beknopt aangegeven wat de belangrijkste gegevens van dat
winkelcentrum zijn: hoeveel de bouw kostte, hoe lang die geduurd heeft, wie het allemaal
heeft betaald (en hoeveel!) en hoeveel winkels in het centrum zijn gevestigd. Deze laatste
alinea met gegevens is van belang voor de journalist om in te schatten hoe belangrijk de
opening van het winkelcentrum is, met andere woorden: of hij het bericht ongepubliceerd in
de papierbak laat verdwijnen, er een klein nieuwsberichtje van maakt, een foto zal plaatsen, of
interviews met de ondernemers zal gaan houden.
Het persbericht zal niet als sales-promotion worden ervaren als het een zakelijk bericht is, met
zakelijke gegevens over de opening van het complex. Hoeveel vierkante meter, met welk
assortiment, de Hema of AH in gebruik gaat nemen, is dus absoluut overbodig in een goed
aankondigingsbericht. Sterker nog, zodra dit soort gegevens de boventoon voeren, zal het
bericht ongebruikt in de papierbak verdwijnen, hoe belangrijk het winkelcentrum voor de
buurt of de stad ook is.
De belangrijkste voorwaarden voor een goed aankondigingsbericht zijn:
1 Het feit dat de gebeurtenis op een bepaald tijdstip plaats gaat vinden, vormt het nieuws. Als
na jaren van voorbereiden en bouw eindelijk bekend is wanneer exact de Kanaaltunnel
geopend zal worden, is dat groot nieuws en een aankondigingsbericht waard. Maar als de
plaatselijke klaverjasvereniging plaats en datum heeft vastgesteld van haar jaarlijkse
klaverjaskampioenschappen, is dat ook nieuws. Hoewel het medium waarvoor het nieuws is,
waarschijnlijk een ander is. In beide gevallen is een aankondigingsbericht het juiste middel

om brede bekendheid te geven aan de gebeurtenis, hoewel in het eerste voorbeeld ook nog
andere acties richting pers ondernomen zullen worden.
2 De gebeurtenis mag niet te lang na de verzending plaatsvinden. In mei een aankondigingsbericht versturen dat Sinterklaas op 20 november voet aan wal zal zetten, is niet handig.
Het bericht zal op een stapel verdwijnen, en ruim voor het einde van de zomer zoek zijn,
terwijl de plaatselijke kindertjes nog van niks weten. Dat hoeft ook niet: de intocht van
Sinterklaas is pas interessant als het begin november wordt, en de pepernoten in het
straatbeeld verschijnen.
Uiteraard ligt dit anders als in mei bekend wordt dat de rechtstreekse televisie-uitzending dit
jaar op 20 november vanuit de betreffende stad plaats zal vinden. Dan zullen de
voorbereidingen al voor de zomer begonnen moeten zijn, en hebben de kindertjes ruim tijd
nodig om zich voor te bereiden op de komst van de echte Pakjesboot 12.
Kortom: de gebeurtenis mag niet te lang na de verzending van het aankondigingsbericht
plaatsvinden, maar het belang van en de voorbereidingen voor de gebeurtenis, is bepalend
voor de lengte van die tijd tussen verzending en daadwerkelijke gebeurtenis.
3 Typerend voor een aankondigingsbericht is dat het Waar en Wanneer net zo belangrijk is als
het Wat, en in de eerste zin van de lead hoort te staan. Dit in tegenstelling tot een informerend
persbericht, waar tijd en plaats doorgaans niet zo’n prominente plaats innemen.
4 Een aankondiging moet meer zijn dan een uitnodiging. Met andere woorden: als een
uitnodiging kan volstaan, moet daarvoor gekozen worden. Een persbericht, ook een
aankondigingsbericht, is geschreven voor de pers, en bedoeld om te publiceren (al dan niet in
gewijzigde vorm); een aankondigingsbericht is niet bedoeld als verkapte uitnodiging, net zo
min als reclamemiddel.
Zie voorbeelden op de volgende twee pagina’s.

2 Het informerend bericht
Een informerend bericht geeft inlichtingen naar aanleiding van iets dat al heeft plaatsgevonden. Bij een informerend bericht is niet het tijdstip of de plaats het meest in het oog
springende nieuws, maar het onderwerp zelf.
Bijvoorbeeld:
- Burgemeester en wethouders gaan onderzoeken of de cafés voortaan langer open mogen
blijven op zondag. De afdeling voorlichting zal dan een informerend persbericht doen uitgaan.
- Een ziekenhuis dat zijn operatie-afdeling sluit vanwege een ziekenhuisbacterie, kan die
beslissing wereldkundig maken door middel van een informerend bericht.
- Als de beslissing is genomen over de benoeming van een nieuwe hoofdcommissaris, wordt
een informerend persbericht verstuurd met gegevens van de gelukkige.
In alle gevallen is de aanleiding van belang, gebeurt er iets dat zelden voorkomt, en is het feit
op zich een bijzonderheid, en dus nieuws. In het café-onderzoek is het in het geheel niet
interessant wanneer en waar het onderzoek plaats vindt; de aanleiding waarom echter wel,
evenals de reden wat B&W met het onderzoek hopen te bereiken.
Een informerend bericht heeft dan ook niet een dergelijk strikte opbouw als een aankondigingsbericht, juist omdat er talloze onderwerpen zijn waarover de pers zou kunnen worden
geïnformeerd. Overigens is ook bij een informerend bericht van essentieel belang dat het
bericht informeert over het nieuwsfeit, de aanleiding om het bericht te versturen. Verkapte
reclame, jubelende taal of andere niet ter zake zijnde informatie maakt een informerend
bericht tot een irritant stukje papier, dat slechts richting papierbak verdwijnt.
Zie voorbeeld op volgende pagina.

3 Het produktbericht
Over produktberichten hebben we het bij de behandeling van toezendingscriteria al gehad.
Gesteld is dat naast beleidsinformatie een organisatie, zeker een bedrijf, produktinformatie
kan willen overbrengen via de media. Daar is niets mis mee: resultaten van research, nieuwe
produkten of produktvernieuwing zijn belangrijk genoeg voor een persbericht. Ook nieuwe
informatie over een produkt dat al op de markt is valt hieronder (denk aan OMO POWER).
De term produkt omvat ook nieuwe diensten, nieuwe samenstelling van diensten, en
veranderingen in het aanbod van diensten.
Het gevaar van produktberichten is dat ze vaak dicht tegen reclame aan liggen, of er op lijken.
Een van de voorwaarden van het verzenden van een produktbericht is dan ook dat het niet
alleen nieuws moet bevatten, maar dat de nieuwswaarde duidelijk aan te geven moet zijn!
Persberichten met produktinformatie zijn verder niet geschikt voor alle media. Bedrijven
zullen voornamelijk aan vakbladen en aan gespecialiseerde deelredacties van kranten
(economie, lifestyle, consumentenzaken enz) produktberichten sturen. Dit is echter geen Wet
van Meden en Perzen.
Zie de persberichten van de Milieufederatie en Eternit.

Opdracht 2.9
Lees nogmaal het persbericht van de gemeente Culemborg dat je eerder analyseerde. Is dit een
aankondigings-, produkt- of informerend bericht?

Opdracht 2.10
Persberichten kunnen worden onderscheiden in aankondigingsbericht, informerend bericht en
produktbericht.
Geef bij de volgende aanleidingen aan wat voor soort persbericht je zou versturen. Het
bedrijf dat of de instelling die genoemd wordt, zal het bericht versturen.

1
2
3

De fabrikant van Tjiepels opent een nieuwe fabriekshal.
De gemeente benoemt een nieuwe ambtenaar van de burgerlijke stand.
Microsoft zal over drie weken het nieuwe computer-besturingssysteem Windows 95
op de markt brengen.
4
OMO POWER is nu dusdanig veranderd dat het geen textiel meer vernielt, maar
slechts witter dan wit wast.
5
Een aantal natuurkundige onderzoekers maakt bekend dat het gat in de ozonlaag
verontrustend groter is geworden.
6
De werkgevers melden dat de besprekingen over de nieuwe cao zijn vastgelopen.
7
De nieuwe directeur van Nutricia kondigt aan voortaan de babyvoeding anders te gaan
produceren.
8
Calvé haalt al haar potjes pindakaas uit de winkels omdat er ziekteverwekkende
schimmels in de pindakaas zou kunnen zitten.
9
De Rabobank zal volgende week haar nieuwe huisstijl introduceren en legt nu uit
waarom deze verandert en wat de filosofie achter het nieuwe beeldmerk is.
10
Fokker zal tussen nu en Pasen 96 vijfduizend mensen ontslaan.
11
De HP/De Tijd bestaat vijf jaar en krijgt een geheel nieuw uiterlijk, zodat het blad
moderner en nog leesbaarder wordt.
12
De ABN/AMRO zal de komende drie jaar hoofdsponsor zijn van voetbalclub
Ajax.
13
De gemeente verwacht dat over twee dagen de binnenstad onder water zal staan door
overstroming van de Maas.
14
De Nederlandse vereniging van varkenshouders is het niet eens met het overheidsbeleid, legt uit waarom niet en kondigt acties aan als het beleid niet verandert.
15
De ambtenaren van de provincies gaan met ingang van volgende week staken.
16
Het roemruchte autoconcern Chrysler voelt zich gedwongen een faillissement aan te
vragen, en zal dat waarschijnlijk nog deze week doen.
17
De nieuwe theaterproduktie van amateur-toneelvereniging ‘Avondvreugd’ is een
experimentele uitvoering van Shakespeare’s ‘Romeo and Juliet’.
18
De tentoonstelling in galerie ‘Futura’ zal zaterdagmiddag worden geopend.
19
In het kader van een stedenuitwisseling komt woensdag een Russische delegatie op
bezoek om te kijken hoe klinknagelfabriek ‘Spijker’ haar produktieproces heeft
vernieuwd.
20
Omdat eerst nog gedebatteerd moet worden over de invoering van het spitsvignet,
zal het zomerreces van de Tweede Kamer een week worden uitgesteld.

2.11 Na het verzenden
Eenmaal vastgesteld wat de doelgroep is voor het persbericht, en nadat het volgens alle
vormgevings- en inhoudsregels geschreven is, kun je het versturen. Dit gebeurt per post, per
fax, per e-mail, soms per telex, of het wordt op een Bulletin Board System gezet.
Daarna is het afwachten wat ermee gebeurt. Wachten is altijd moeilijk, vooral als er bepaalde
belangen op het spel staan. Het verlangen naar zekerheid over de verwerking van het door jou
verstuurde bericht kan maken dat je bepaalde fouten maakt, die je beter kunt vermijden.
Wat je nooit mag doen:
 opbellen om te vragen of het bericht ontvangen is
 nog erger: opbellen om te vragen of, en wanneer, het bericht wordt geplaatst
 bij het persbericht vermelden dat ook in de krant wordt geadverteerd
 de journalist geld bieden voor plaatsing (dan kun je net zo goed adverteren)
 de journalist een voordeeltje toezeggen bij plaatsing. Dit wordt, terecht, gezien als
omkoperij.
Knipseldiensten
Of er iets met het bericht gebeurt, moet je dus gewoon afwachten. Maar natuurlijk moet je wel
weten wàt ermee gebeurt. Je wilt weten welke media het bericht hebben opgenomen, en hóe
ze dat hebben gedaan.
De meest eenvoudige methode om hierachter te komen is door gebruik te maken van
knipseldiensten (bijvoorbeeld: Vaz Diaz in Amsterdam). Deze lezen, in opdracht en uiteraard
tegen vergoeding, gedurende een zekere periode een groot aantal media na op het onderwerp
van het persbericht. Het is zaak deze bureaus in te lichten over dit onderwerp, eventuele
belangrijke trefwoorden, of hun het persbericht bij de opdracht toe te zenden.
Klachten
Het bericht staat eindelijk in de krant, het blad, of wordt uitgezonden. Maar, wat blijkt? Er
deugt niets van!
Wat te doen als er in een publikatie aperte onjuistheden over de organisatie of het onderwerp
staan?
Voordat je, woedend, de desbetreffende krant of rtv-organisatie belt, is het verstandig eerst
eens na te gaan hoe het komt dat de journalist de informatie fout heeft weergegeven.
Is het misschien je eigen schuld?
Was het persbericht onduidelijk, of zelfs foutief opgesteld? Is er informatie achtergehouden of
verdraaid?
Is de nadere informatie wel verschaft door de contactpersoon toen daarom werd gevraagd? Of
is er ‘Geen commentaar’ geroepen en de hoorn op de haak gegooid?
Pas als je zeker weet dat het niet aan de informatie of benadering ligt, kun je je gaan afvragen
wat het effect van de publikatie is. Het maakt nogal verschil of het gaat om een gekwetst ego,
of om aantasting van het imago van het bedrijf, laat staan als er becijferbare schade wordt
geleden door de publikatie. Op basis van de schade-analyse kan gekeken worden naar wat de
volgende stap moet zijn.

Rectificatie
De eenvoudigste stap is het sturen van een ingezonden brief. Over het algemeen zal deze wel
geplaatst worden, mits hij niet te lang is. Maar daarmee blijft de krant natuurlijk wel buiten
schot; in het ergste geval zal de brief zelfs afgesloten worden met een spottend naschrift van
de redactie.
Een tweede mogelijkheid is het eisen van een rectificatie. Echter: ‘De media zijn vaak
onbegrijpelijk kleinzerig in het rectificeren, zelfs als ze duidelijke fouten hebben gemaakt’,
aldus mr. Egbert Dommering, hoogleraar informatierecht, in het vakblad Reporter, februari
1991. Het spreekt dus niet vanzelf dat de gevraagde rectificatie ook geplaatst wordt. Wat dan?
Dan kun je je schriftelijk wenden tot de hoofdredacteur. Tenslotte is hij persoonlijk
aansprakelijk voor alles wat in zijn blad/programma verschijnt. Als dit eveneens geen effect
heeft, staan er nog twee wegen open:
- de Raad voor de Journalistiek
- de rechter.
De Raad voor de Journalistiek is een zelfregulerend college in de journalistieke wereld. Bij
gebleken ontvankelijkheid van de klacht kan de Raad rectificatie in het betrokken
blad/programma verlangen. Het is echter geen bindende verplichting. Met andere woorden: de
hoofdredactie kan dit verlangen naast zich neerleggen. Als dit gebeurt, blijft het bij publikatie
van de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek. Deze publikatie vindt plaats op de laatste
pagina’s van het vakblad De Journalist; pagina’s die vrijwel nooit gelezen worden.
Als de rectificatie wordt geweigerd, kun je als benadeelde de ware toedracht per advertentie in
het desbetreffende blad publiceren, eventueel onder verwijzing naar de rectificatietekst in De
Journalist. Het is natuurlijk wel een bittere pil om hiervoor ook nog te moeten betalen.
Je kunt ook met de klacht naar de rechter. Dat vergt tijd en kan een hoop geld gaan kosten,
terwijl de uitkomst onzeker is. In het Burgerlijk Wetboek is niets geregeld over de
rectificatieplicht van media: er kan dus hooguit worden verwezen naar de schaarse
jurisprudentie in soortgelijke gevallen. De rechter beoordeelt of de publicatie onrechtmatig is.
Wanneer dit het geval is, kan hij een rectificatie en een schadevergoeding afdwingen. Tekst,
omvang, plaats en lettertype worden dan ook soms voorgeschreven.
Wanneer bladen rectificeren, doen ze dat meestal in de vorm van een bericht. Hier ligt een
laatste mogelijkheid: de creatieve oplossing! Geef de journalist een extra nieuwtje op
voorwaarde dat er gerectificeerd wordt. Het bericht wordt dan geopend met nieuws en
afgesloten met de rectificatie, alhoewel die zelden als zodanig herkenbaar is. Bijvoorbeeld:
Inmiddels is gebleken dat tegen de directeur geen justitieel onderzoek is geopend.
Overigens zijn er in medialand ook gunstige uitzonderingen op de hierboven geciteerde
uitspraak van Dommering. Zo kent De Gelderlander sinds september 1990 de rubriek Tussen
de regels, waarin de krant ingaat op vragen over de werkwijze van de redactie of op bepaalde
journalistiek-ethische keuzes. Dagblad De Limburger is in de zomer van 1996 eveneens met
een dergelijke rubriek begonnen. Ook krijgen rectificaties ruime aandacht. NRC Handelsblad
heeft sinds november 1992 de rubriek Correcties en aanvullingen, waarin eigener beweging
fouten worden rechtgezet.
Een extreem voorbeeld daarvan vormt het bericht van de brand op de Achille Lauro, de
voormalige Willem Ruys. Niet alleen rectificeerde de krant het bericht, maar ook de correctie
moest gerectificeerd worden.

Opdracht 2.12: gang van zaken
Geef bij onderstaande handelingen aan of ze verstandig zijn of niet.
1

De redactie opbellen om te vragen of het bericht is ontvangen.

2

Opbellen om te vragen het bericht terug te sturen omdat er een paar fouten in
staan.

3

Opbellen om te vragen of en wanneer het bericht wordt geplaatst.

4

Opbellen om te vragen waarom het bericht niet is geplaatst.

5

Opbellen om te vragen waarom het bericht ingekort is.

6

Opbellen en de redactie erop attenderen dat in de krant wordt geadverteerd.

7

De redactie geld bieden voor plaatsing.

8

Na plaatsing een bloemstukje laten bezorgen bij de redactie.

9

De redactie bellen en complimenteren met het stukje dat ze ervan heeft gemaakt.

10

Omdat het bericht niet geplaatst is, het persbericht nog een keer versturen.

11

De redactie bellen en nadere informatie over het persbericht geven.

12

Het persbericht op glimmend papier in een mooi mapje versturen.

13

Het persbericht beperken tot één velletje A4.

14

Het persbericht zo schrijven dat het ongeredigeerd de krant in kan.

15

Expres een of meer taal- en/of tikfouten in het persbericht maken, zodat de
redacteur geprikkeld wordt.

16

De redactie boos opbellen als een embargo geschonden wordt. Daarna het desbetreffende medium een tijdje geen informatie meer toesturen.

17
Geen foto’s of illustraties meesturen, omdat kranten eigen fotografen in dienst hebben.
Wel de redactie laten weten dat desgewenst foto’s beschikbaar zijn.
18

Meegeleverd illustratiemateriaal retour vragen.

19

Bij een telefoontje van de redactie weigeren nadere informatie te geven met als
argument: alles staat al in het persbericht.

20

Het persbericht exclusief naar één medium sturen en dit expliciet laten weten.

21

In het begeleidend briefje schrijven naar welke media het persbericht is verstuurd.

22

Zoveel mogelijk informatie sturen: persbericht, achtergrondinformatie, bedrijfsinformatie, eerdere publicaties enz., onder het motto: destemeer ruimte besteedt de redactie
aan het onderwerp.

23

Erop wijzen dat voor plaatsing van de meegeleverde foto copyright moet worden
betaald aan de fotograaf.

24

Persberichten voor ochtend- en avondbladen op verschillende tijdstippen versturen.

25

Het persbericht zo schrijven dat de redactie geprikkeld wordt om direct de telefoon
te grijpen en meer informatie te vragen.

26

Verschillende persberichten maken voor vak- en dagbladen.

27

Aan de achterkant van de foto een bijschrift plakken, onder vermelding van de titel
van het persbericht.

28

Bij een telefoontje van de redactie zeggen dat ze wordt teruggebeld, omdat de
gegevens nu even niet voorhanden zijn. Na een uur terugbellen.

Opdracht 2.13
Het is 6 april 1994. De directie van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht (GVU) heeft
zojuist besloten dat Jan met een delegatie van directie en personeel naar Warschau zal reizen.
Niemand hoeft verlofdagen op te nemen voor de reis naar Warschau. Omdat de voorraad
kleding intussen een beetje in de weg staat, wil de directie dat Jan zo spoedig mogelijk afreist.
Na overleg met Bugdet Rent a Car, heeft de directie besloten dat de delegatie op 5 mei naar
Warschau zal vertrekken.
Maak het persbericht dat de afdeling In- en Externe Betrekkingen van het GVU
vandaag nog naar de Utrechtse media stuurt.

Jan Peterse is buschauffeur bij het GVU en gelukkig getrouwd met Mieke Aalberts. Samen
hebben zij twee kinderen: Janneke van bijna dertien en Pieter van tien. Elk jaar gaan ze drie
weken op vakantie met hun camper. Meestal trekken ze rond in niet-toeristisch gebied.
Verleden zomer ging de familie met de camper naar Polen. Nu het IJzeren Gordijn verdwenen
is, lijkt het hen interessant zelf te gaan kijken hoe de situatie in dat voormalig Oostblokland
werkelijk is. De eerste twee weken van hun vakantie trekken ze door de (inderdaad vervuilde)
Poolse natuur; de laatste week bezoeken ze Warschau.
Zelfs in Warschau kan Jan zijn werk als buschauffeur niet vergeten. Hij ontmoet er Ivan, die
bij het openbaar vervoerbedrijf MZK in Warschau werkt. Ivan voelt zich gevleid met de
Nederlandse belangstelling en nodigt het gezin uit voor een etentje. Dus ontmoeten de
Petersen Ivan, zijn vrouw Katinka en hun drie kinderen van 7, 9 en 11 jaar.
Ondanks de taalbarrière verloopt het contact voorspoedig. Als Jan over zijn werk vertelt, kan
hij niet nalaten te mopperen over de nieuwe uniformen die het rijdend personeel van het GVU
per 1 januari zal krijgen. Jan is gewend aan zijn oude uniform, en vindt het geldverspilling
opeens nieuwe kleding te moeten aanschaffen. Ivan is hoogst verbaasd: hij zou best een
uniform willen hebben. Een modern overhemd, met een mooie gekleurde stropdas voor alle
chauffeurs lijkt hem het toppunt van netheid. En het staat zo westers, dat heeft natuurlijk ook
zijn charmes.
Op de terugweg denkt Jan regelmatig aan Ivan en diens enthousiasme voor een uniform. Jan
besluit nog vóór het einde van zijn vakantie te gaan praten met de personeelsmanager van het
GVU. Hij wil ontheffing van de regel dat hij zijn oude uniform moet inleveren, zodat hij het
aan Ivan cadeau kan doen.
De personeelsmanager reageert positief. Hij stelt voor niet alleen Jan’s uniform naar
Warschau te sturen, maar ook de andere uniformen in te zamelen voor hetzelfde doel. Zo kan
het openbaar vervoerbedrijf MZK in Warschau al het rijdend personeel van een echt uniform
voorzien.
Jan gaat met dit nieuwtje naar de afdeling In- en Externe Betrekkingen, waar elke maand een
personeelsblad wordt gemaakt. De redacteur wil wel een artikel schrijven over het initiatief,
en uiteindelijk zal het openingsartikel van het oktobernummer gewijd zijn aan het idee om de
oude uniformen naar Warschau te sturen.

Het artikel veroorzaakt een sneeuwbal-effect, en vóór Jan het weet, hebben collega’s thuis
hun linnenkast geplunderd op zoek naar kleding die ze willen afstaan voor de Warschause
collega’s van MZK.
De afdeling Personeelszaken laat zich niet ongemoeid; ze organiseert in december een
kleding-inzamelingsweek. Tegen het begin van het nieuwe jaar staat in het GVU-gebouw een
complete vrachtwagenlading met oude GVU-uniformen en gedragen kleding van
GVU-medewerkers.
Inmiddels hebben ook andere Utrechtse bedrijven gehoord van het initiatief. Sommige
bedrijven bellen spontaan Personeelszaken met aanbiedingen. Vroom en Dreesmann,
Kattenburg BV en de Firma Kroon hebben verschillende toezeggingen gedaan. Maar het
mooist is wel het aanbod van Budget Rent a Car. Zij stellen een grote vrachtwagen ter
beschikking, waarmee Jan en een collega naar Waschau mogen reizen. Zo kan de
initiatiefnemer van de actie zèlf de kleding afgeven aan het openbaar vervoerbedrijf MZK in
Warschau.
Jan vindt de hele actie prachtig: hij heeft alweer enige malen contact gehad met Ivan, en weet
dat het MZK dol-enthousiast is over het aanstaande cadeau. Jan wil het liefst zo snel mogelijk
naar Warschau reizen.

Opdracht 2.14
Maak op basis van de volgende informatie een produktbericht van maximaal één velletje
A4.

Opdracht 2.15
Herschrijf onderstaand persbericht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen tot een informerend persbericht dat speciaal is bedoeld voor de hobbytijdschriften
op gebied van film en audiovisuele media. Het persbericht mag maximaal één A4-tje lang zijn
bij 60 tekens per regel en regelafstand anderhalf.
MINISTERIE: Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
Persbericht van de Stuurgroep Nationaal Audiovisueel Archief
Datum: 29 december 1994

EINDADVIES STUURGROEP NATIONAAL AUDIOVISUEEL ARCHIEF
De Stuurgroep Nationaal Audiovisueel Archief, onder leiding
van H. Vonhoff, heeft een eindadvies uitgebracht aan staatssecretaris Nuis. De stuurgroep adviseert de oprichting van een
Samenwerkingsstichting Nationale Audiovisuele Archieven. In
deze Samenwerkingsstichting zullen de vier landelijke audiovisuele archieven gezamenlijk beleid ontwikkelen voor collectievorming, conservering en toegankelijkheid.
De stuurgroep NAA werd in 1993 opgericht door de toenmalige
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In de stuurgroep namen het Audiovisueel Archief Centrum van het NOB N.V.,
het Nederlands Filmmuseum, de Stichting Film en Wetenschap,
het Filmarchief van de Rijksvoorlichtingsdienst, de NOS, de
Algemene Rijksarchivaris en een vertegenwoordiger uit de
wetenschappelijke sector deel.
De stuurgroep kreeg de opdracht om de oprichting van een
nationaal audiovisueel archief voor te bereiden. In dit nationale av-archief zouden de beleidsvorming en de activiteiten
van de vier landelijke av-archieven op het gebied van archivering, conservering en beschikbaarstelling gebundeld worden.
De stuurgroep concludeert dat er bij de deelnemers op dit
ogenblik onvoldoende draagvlak is voor de oprichting van een
nationaal av-archief. De voorgestelde samenwerkingsstichting
zal onderzoeken of in de toekomst verdere organisatorische en
bestuurlijke integratie wenselijk is.
De stuurgroep onderkent wel eenstemmig de enorme omvang en het
acute karakter van de problemen waar de av-archieven voor
staan. Het rapport ‘Naar een nationale infrastructuur voor de
archivering van audiovisueel materiaal’ geeft de aard en
omvang van deze problemen nauwkeurig weer. De aanpak hiervan
vergt grote financiële inspanningen. Zo worden de kosten voor

het verwerken van achterstanden in conservering en beschrijving van av-materiaal geraamd op ruim 104 miljoen gulden. De
kosten voor het optimaal beschikbaarstellen van het av-materiaal voor publiek en professionele gebruikers bedragen circa
4,5 miljoen gulden. De stuurgroep noemt deze bedragen niet als
claim, maar als onderdeel van de inventarisatie van de problematiek van av-archivering.
De stuurgroep meent dat het de taak is van de Samenwerkingsstichting Nationale Audiovisuele Archieven om tot een gemeenschappelijke aanpak van de geschetste problematiek te komen.
Het rapport ‘Naar een nationale infrastructuur...’, onderdeel
van het eindadvies van de stuurgroep, geeft hiervoor een
aantal actiepunten. Het is daarentegen de taak van de overheid
om de gemeenschappelijke aanpak financieel mogelijk te maken.
Voor de gewenste samenwerking tussen de av-archieven acht de
stuurgroep het van belang dat de voorgenomen verzelfstandiging
van het Audiovisueel Archief Centrum van de NOB N.B. en de
bundeling van diverse archiefactiviteiten hierin, wordt voortgezet. De stuurgroep adviseert de hierbij betrokken partijen
deze verzelfstandiging te bevorderen.
Tenslotte wijst de stuurgroep op het belang van wijziging van
de Auteurswet en de Wet op de Naburige Rechten. De huidige
wetgeving staat op gespannen voet met bepaalde taken van de
av-archieven zoals bewaring, conservering en beschikbaarstelling. In een eerder bericht aan de Minister van WVC heeft de
stuurgroep nadrukkelijk op dit punt gewezen. De stuurgroep
verwacht dat de verantwoordelijke ministeries met voortvarendheid de noodzakelijke wettelijke maatregelen zullen treffen.
Staatssecretaris Nuis nodigt in januari en februari volgend
jaar alle betrokkenen uit voor een gesprek. Daarna zal hij een
besluit nemen.

Opdracht 2.16
Lees hoofdstuk 3.

