3 Pers- en nieuwsbericht: vriend of vijand?
3.1 Pers- en nieuwsbericht: vriend of vijand?
In het vorige hoofdstuk hebben we al gesproken over de toezendingscriteria voor
persberichten, en de verschillende soorten persberichten die er bestaan.
De essentie van een persbericht is dat het een gedeeltelijk voorbewerkt stukje nieuws is. Een
journalist/redacteur moet het zonder al te veel problemen tot een nieuwsbericht kunnen
verwerken.
Niet alle persberichten leiden tot een nieuwsbericht. Vaak bevat een persbericht in de ogen
van de journalist te weinig nieuwswaarde om verwerkt te worden tot een nieuwsbericht.
Andere persberichten geven op zich interessante informatie, maar deze informatie is niet
direct bruikbaar. Ook dan zal er ogenschijnlijk niets met het persbericht gebeuren, maar de
journalist kan wel de gegevens in een later stadium gebruiken. Zo kan een persbericht van een
grote verzekeringsmaatschappij over haar nieuwe beleggingen pas interessant zijn als blijkt
dat die beleggingen geen geld opleveren. Het ‘oude’ persbericht krijgt dan een nieuwe
betekenis!

3.2 Belangentegenstellingen
Het belangrijkste verschil tussen een pers- en een nieuwsbericht is het verschil in belang.
Een persbericht is een bericht van een bedrijf of organisatie, bestemd voor journalisten,
redacteuren of programmamakers met het doel dat zij op basis van dit bericht een
nieuwsbericht, een (redactioneel) artikel schrijven of het verwerken in hun uitzending. Een
persbericht is geschreven in het belang van de organisatie. De organisatie poogt door middel
van het persbericht op een positieve manier in het nieuws te komen, of negatief nieuws zo
goed mogelijk ‘op te vangen’.
De journalist heeft een heel ander belang. Hij is op zoek naar een primeur, naar ‘echt’ nieuws.
Hij is er niet om het belang van de organisatie te dienen. In de postzakken vol persberichten
die hem dagelijks onder ogen komen is hij op zoek naar die persberichten, die voldoen aan de
nieuwscriteria (zie Basisboek Journalistiek (vierde druk), Hoofdstuk 7).
Het probleem tekent zich nu duidelijk af: de organisatie probeert iets te communiceren naar
het grote publiek, maar is daarbij afhankelijk van de journalist, die het niets kan schelen wat
de organisatie probeert te communiceren, maar die wel op zoek is naar nieuws, en de macht
heeft te bepalen of er iets met het persbericht gebeurt, en zo ja, wat.
Het is aan de voorlichter/PR-medewerker van de organisatie beide belangen met elkaar te
verenigen. Met andere woorden: zowel het belang van de journalist als het belang van de
organisatie te dienen.
Als dit niet mogelijk is, dan moet opnieuw overwogen worden of het versturen van een
persbericht op dat moment wel het juiste middel is om een boodschap te communiceren.

Opdracht 3.3
In Onderneming van 14 april 1972 zijn een soort Tien Geboden voor het contact tussen
onderneming enerzijds en pers en omroep anderzijds afgedrukt, van de hand van W.
Holle, de toenmalige directeur voorlichting en communicatie van het VNO. Deze
(enigzins bewerkte) stellingen volgen hieronder. Geef bij elke stelling aan of deze juist is.
1

Het pers- en omroepwezen in Nederland, van oudsher gebaseerd op levens- en
maatschappijbeschouwing, dient als een gegeven te worden aanvaard.

2

De zeer gevarieerde selectie, presentatie en interpretatie van het nieuws door de media
is een indicatie dat media geen duidelijk definitie van nieuws hebben, hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid verwaarlozen en maar wat aanrommelen.

3

De journalist is een persmuskiet en dient te worden behandeld als een lastige
pottekijker.

4

Pers en omroep vervullen in onze democratie een onmisbare functie, ook al kan men
van mening verschillen over de wijze waarop deze functie soms wordt
uitgeoefend.

5

Met dient onder alle omstandigheden de grootst mogelijke openheid te betrachten,
mede als een zaak van welbegrepen eigenbelang.

6

Een bedrijf dient positieve informatie te verspreiden en bij negatieve informatie zijn
mond te houden.

7

Een voorlichter of pr-functionaris dient elementaire kennis te verwerven van de wijze
waarop de verwerking van nieuws door pers, radio en tv geschiedt, waarbij factoren
als tijd, (plaats)ruimte en publieksgroep een belangrijke rol spelen.

8

Voorlichting aan de publieksmedia vormt een verlichting van het reclamebudget
(bijvoorbeeld door berichten aan te bieden die in feite onbetaalde advertenties
zijn).

9

Een bedrijfsvoorlichter dient bereid te zijn enkele simpele spelregels in de omgang
met journalisten in acht te nemen, waaronder het primeurrecht, het gebruik van embargo’s en het al dan niet aanhalen van bronnen.

10

De contacten met de publiciteitsmedia dienen gekanaliseerd te worden via de
directie en/of een functionaris met duidelijk omschreven bevoegdheden.

11

Ter vermindering van (overbodige) kopieer- en portokosten kan men het best
persberichten aan het ANP sturen.

12

Het loont de moeite om zorgvuldig na te gaan welke publiciteitsmedia interesse
kunnen hebben voor berichten uit het bedrijf, daarvan een adressenlijst aan te
leggen en deze bij te houden.

13

Directies en woordvoerders dienen zich te allen tijde beschikbaar te stellen voor een
interview, ook wanneer zij geen duidelijke uitspraken kunnen of willen doen.

14

Het geven van interviews en bijdragen aan bladen of etherprogramma’s zijn goede
mogelijkheden om het beleid of een activiteit van het bedrijf voor het voetlicht te
brengen.

15

Bij ingewikkelde voorlichtingsoperaties dient een bedrijf tijdig deskundig advies in
te winnen, mede omdat fouten op dit gebied niet of maar zeer gedeeltelijk te
corrigeren zijn.

16

Alhoewel eerlijk het langst duurt, is een leugentje om bestwil of overdrijving in de
voorlichting in uitzonderingsgevallen te verdedigen.

17

Het optreden van één onderneming in de publiciteit kan een zeer grote invloed hebben
- ten goede of ten kwade - op de reputatie van het bedrijfsleven als geheel.

3.4 Functies van het persbericht
Wat zijn nou die belangen van de organisatie en de journalist? Dit kunnen we verduidelijken
aan de hand van de functies en voordelen die een persbericht kan hebben voor de beide
partijen apart, en samen.
De functies en voordelen van een persbericht voor de voorlichter of PR-functionaris zijn:
 het dwingt tot het goed formuleren van de boodschap;
 het is een goede manier om een boodschap uit te dragen, omdat je meester bent van je
eigen woorden (meer dan bijvoorbeeld tijdens een interview);
 er bestaat documentatie van het bericht dat de deur uit is gegaan (bewaar dus altijd
kopieën van de door de organisatie verspreide persberichten. Een goede methode
hiervoor is de berichten per jaar te nummeren en die nummering op het bericht aan te
geven);
 door middel van een persbericht kunnen veel mensen in een keer bereikt worden;
 het publiek kent een hoog waarheidsgehalte toe aan boodschappen, verspreid via de
massamedia, meer dan aan organisatiegebonden boodschappen. Door middel van
produktberichten, bijvoorbeeld, hopen veel organisaties op gratis promotie van hun
produkten (of diensten). Onderzoek heeft aangetoond dat een redactioneel stuk over
tandversterkende kauwgom geloofwaardiger wordt gevonden, terwijl reclame voor
hetzelfde produkt met groot wantrouwen wordt bekeken. Promotie hoeft niet meteen
afgedaan te worden als verkapte reclame: veel non-profit- of hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen) promoten hun produkt zonder een
winstoogmerk of eigenbelang, maar met de intentie door te kunnen gaan met het
verlenen van hun diensten;
 een bericht dat via de massamedia wordt verspreid is snel bij de doelgroep;
 een goed persbericht kan het imago van een organisatie versterken. Als een organisatie
bijvoorbeeld graag bekend staat vanwege haar grote openheid, heeft die er alle belang
bij tijdig de juiste informatie te verstrekken. Het imago van openheid van bijvoorbeeld
een gemeentebestuur zal worden versterkt als door middel van een








aankondigingsbericht bekend wordt gemaakt dat er ‘op dat en dat gebied morgen een
belangrijke beslissing’ genomen zal worden;
door op bepaalde momenten informatie vrij te geven kan er greep gehouden worden
op de berichtgeving. Denk bijvoorbeeld aan de ‘lekken’ in het Ministerie van Justitie
(zie volgende pagina). Telkens als er weer een nieuwsfeitje boven tafel komt,
verschijnt dat in de krant. Daarmee kunnen voor- en tegenstanders van bepaalde
beslissingen de berichtgeving sturen;
persberichten kunnen ook worden ingezet om een voorlichtingsboodschap bij het
publiek te krijgen. Met name overheidsinstellingen maken hiervan veelvuldig gebruik.
De afweging ter verzending is dan niet zozeer of het persbericht hard nieuws bevat, als
wel dat de informatie belangrijk is voor een grote groep mensen. Overigens plaatst een
journalist die gegevens meestal wel in een nieuwscontext. Een voorbeeld: een
persbericht van een ministerie met exacte bedragen over huurverhogingen en
verminderde huursubsidies. Een goed journalist pikt de belangrijkste gegevens eruit
voor de doelgroep van het blad waarvoor hij schrijft;
persberichten zijn een uitstekende manier om bepaalde gebeurtenissen aan te
kondigen, zoals bijzondere voorstellingen, openingen van openbare gebouwen, of
toekenningen van koninklijke onderscheidingen, om er maar een paar te noemen;
en -last but not least- al deze bovenstaande functies worden vervuld tegen
uitzonderlijk lage kosten - verspreiding van een persbericht is vrijwel gratis!

De functies en voordelen van een persbericht voor de journalist zijn:
 een persbericht geeft beknopt en zakelijk de (nieuwswaardige of produktgerichte)
informatie die de organisatie wil meedelen;
 het is gemakkelijker te lezen dan in de haast gemaakte aantekeningen;
 het is gemakkelijk te bewaren;
 het levert nieuws waarvoor een minimale inspanning nodig is om het te verkrijgen: het
komt immers naar de journalist toe, hij hoeft er niet achteraan;
 en, als het een goed persbericht is, is een deel ervan al dusdanig geformuleerd dat hij
het zonder veranderingen kan overnemen.

Opdracht 3.5: persbenadering
Bedrijven, verenigingen, instanties enz. benaderen regelmatig de pers, bijvoorbeeld door
het sturen van een persbericht. Hieronder volgen enkele voorbeelden van
persbenadering. Geef op elk commentaar.

1 Brief aan redactie
Geachte redactieleden,
Namens het bestuur van onze vereniging verzoek ik u de in
bijlage toegevoegde mededeling te publiceren in de editie van
uw blad die zal verschijnen na 20 augustus a.s. Mocht u om
welke reden dan ook niet aan dit verzoek kunnen voldoen, dan
gelieve u zo vriendelijk te zijn deze brief en de bijlage te
retourneren.
Vertrouwend op uw medewerking, verblijf ik...

2 PERSBERICHT
L.S.
Met trots biedt Kalingo Compagnie B.V. u het volgende persbericht aan, waarvan de betekenis verstrekkende gevolgen zal
hebben met betrekking tot de ontwikkeling en verdere uitbreiding van het talenonderwijs in Nederland. (in de hierna volgende tekst wordt de heer Luinenburg veelvuldig als zegsman
geciteerd)
Hoogachtend,
Kalingo Compagnie B.V.
J.F.Th. Vogelenzang,
hoofd afdeling verkoopbevordering

3a Persbericht
Een bedrijf kondigt aan dat een van zijn medewerkers op een volgend jaar te houden
internationaal congres als gastspreker zal optreden.
De heer Koningsbergen zal een inleiding houden die hem de
reputatie heeft bezorgd van een van de meest vooraanstaande
autoriteiten op het gebied van het explosiegevaar in parkeergarages.

3b Persbericht
Een bedrijf kondigt aan dat een van zijn medewerkers op een volgend jaar te houden
internationaal congres als gastspreker zal optreden.
De heer Koningsbergen zal een inleiding houden over het explosiegevaar in parkeergarages. Zijn onderzoekingen betreffende
bouwkundige voorzieningen ter voorkoming van explosiegevaar
hebben hem een internationale reputatie bezorgd.

4 PERSBERICHT: DRIE NIEUWE COMPRESSOREN
Inderdaad hebben wij een hoge dunk van deze drie nieuwe - door
LOK aan de hand van jarenlange ervaringen - ontwikkelde compressoren. (Vervolgens wordt een zeer beknopte beschrijving
van de apparaten gegeven met kreten als ‘fluisterzacht’,
waarna het bericht afsluit met:) LOK heeft in Glanerbrug een
keuze uit duizend aggregaten, leverbaar uit voorraad!

5 Begin van een persbericht
Het programma test- en meetapparatuur van Xonan is uitgebreid
met een h.f.-generator voor het afregelen en controleren van
AM- en FM-ontvangers.

6 Brief aan redactie
Betreft: plaatsing redactioneel stuk
Mijne heren,
Hierbij hebben wij het genoegen u een compleet informatiepakket te doen toekomen van onze vijf edities, bestaande uit:
- vijf informatiebrochures
- een bedrijfsportret
- een antwoordkaart.
Wij verzoeken u tot plaatsing van ons bedrijfsportret over te
gaan. Schone films kunnen wij u, uiteraard geheel kosteloos,
eventueel aanleveren.
Gaarne zouden wij op de hoogte gesteld worden of u tot plaatsing zult overgaan.
Met de meeste hoogachting,
Reclamebureaau Zink B.V.
J. Plaspoel

7 Brief aan redactie
Bijgaand zenden wij u een persbericht over een interessante
ontwikkeling die van groot belang is voor uw lezers. Wij
verzoeken u dit bericht in uw eerstvolgende uitgave te publiceren en ons twee bewijsnummers te zenden.

8 Brief aan redactie
Wij menen er goed aan te doen u nader te informeren over ons
besluit tot samenwerking met bedrijf X. Bijgaand treft u
hierover een persbericht aan. Wij verzoeken u vriendelijk dit
bericht in uw uitgave op te nemen. U bij voorbaat dankend voor
uw medewerking, tekenen wij...

9 Brief aan redactie
Namens de werkgroep voorlichting van de Stichting X doe ik u
bijgaand persbericht toekomen, met verzoek publicatie ervan te
overwegen. Wanneer u een of meer foto’s wenst te ontvangen dan
kunnen wij daarvoor zorgen.

10 Uitnodiging
Het Linnaeus-genootschap stuurt een uitnodiging met als kop:
Aquarium- en terrariumtentoonstelling.
80 jaar Linnaeus-genootschap in het recreatieoord Vahrenwald.
Piranha’s in Vahrenwald.
Tekst:
Ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van het Linnaeus-genootschap zal burgemeester dr. Scheel op 26 maart 1977 om
11 uur in het recreatieoord Vahrenwald een aquariumtentoonstelling openen. De leden van de jeugdafdelingen is geen
moeite teveel geweest om de door hun gekweekte vissoorten...
Dan volgt een paginalange beschrijving van de tentoongestelde vissoorten. De laatste zin
luidt:
... ook de uit talloze verhalen en reisbeschrijvingen bekende
en geduchte piranha of pirya is natuurlijk te zien.

Opdracht 3.6
Lees het nieuwsbericht uit NRC Handelsblad van 21 mei 1994 (zie verder).
‘Bewaartarief post flink omhoog’ is een voorbeeld van actieve (persbericht plus telefoontjes
naar PTT en Consumentenbond) of eigen nieuwsgaring (idem zonder persbericht); uit het
bericht valt dat niet op te maken.
Laten we aannemen dat PTT Post over het bewaartarief een persbericht heeft
verstuurd. Probeer dit persbericht aan de hand van het krantenbericht te
reconstrueren.

Opdracht 3.7
Op de volgende pagina staat een persbericht, afkomstig van de gemeentepolitie Vlaardingen.
1 Stel je voor dat je journalist bent bij een plaatselijke krant: welke aanvullende vragen
zou je dan aan de politievoorlichter stellen? Concentreer je op die gegevens, die je
helpen bij het kort en bondig formuleren van het nieuws.
2 Je weet nu welke informatie nuttig is voor een journalist. Verbeter het persbericht.

Opdracht 3.8
Het is belangrijk om je van tevoren af te vragen welk doel je hebt met een persbericht.
Dat voorkomt dat je tegelijk in één bericht verschillende doelen dient en het bericht dus
verwarrend wordt. Wat is er in het volgende persbericht fout gegaan?
De firma Hofman is de fabrikant van tjiepels. Deze snoepjes hebben een onbeschrijflijk
lekkere smaak. De omzet van dit snoepje, dat drie jaar geleden is geïntroduceerd en waarvan
vorm en smaak door het bedrijf zelf is ontwikkeld, beweegt zich vooral de laatste maanden in
een sterk stijgende lijn. In verband hiermede heeft op 1 oktober j.l. Hofman een nieuwe
bedrijfsleider gekregen. De heer Janneman is op deze datum in dienst getreden. Hij komt van
het Engelse bedrijf Berger inc, waar hij senior product manager was (hierna volgt verdere
informatie over het beroepsverleden van de nieuwe bedrijfsleider).

Opdracht 3.9
Het onderstaande persbericht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen bevat veel ambtelijk jargon. Het bevat drie nieuwsfeiten, die echter niet
op de juiste plaats staan. Herschrijf het persbericht tot een aankondigingsbericht,
waarbij je jargon zo veel mogelijk vermijdt. Vermijd de citaatvorm. Geef aan wanneer
je het persbericht zou verzenden en of je een embargo afspreekt.
Van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Datum: 14-12-1994
GEMEENTEN KRIJGEN TAKEN BIJ ONDERWIJS IN EIGEN TAAL EN CULTUUR
Eindhoven - De culturele taken op het gebied van Onderwijs in Eigen
Taal en Cultuur (OETC) zullen van het rijk naar de gemeenten worden
overgeheveld. Dit voornemen maakte staatssecretaris Netelenbos van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Eindhoven bekend tijdens het
symposium ‘De strijd tegen achterstand in het onderwijs’.
In de memorie van toelichting bij de begroting van onderwijs is
reeds het voornemen bekend gemaakt om de gemeenten een actievere rol
te geven als het gaat om de achterstandsbestrijding (het overhevelen
van de middelen van het onderwijsvoorrangsbeleid) en de
schoolbegeleiding (decentralisatie schoolbegeleidingsdiensten). Ook
als het gaat om de intrinsieke functie van het OETC ziet de
staatssecretaris in de toekomst een functie voor de gemeenten
weggelegd.
‘Ik acht het van groot belang dat anderstalige leerlingen via het
aanleren van de moedertaal kennis verwerven van hun culturele
erfgoed. Dit is van belang voor een positieve
identiteitsontwikkeling. Door de verantwoordelijkheid voor OETC over
te hevelen naar de gemeenten kan beter worden ingespeeld op
behoeften die er op lokaal niveau leven en krijgen gemeenten meer
armslag om een geintegreerd cultuurbeleid te voeren om zodoende in
te spelen op onze multiculturele samenleving.’
Zij kondigde aan nader in te gaan op de overheveling van culturele
taken rond OETC in de ‘nota lokaal onderwijsbeleid’ die zij samen
met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan het maken is.
‘Ik wil kritisch kijken naar het systeem van OETC. Gemeenten krijgen
een dominante rol als het gaat over de wijze van organiseren van
OETC en de talen waarin dit wordt gegeven,’ aldus de staatssecretaris.
Tijdens het symposium kondigde zij verder aan dat er een
voorlichtingscampagne zal komen om de betrokkenheid van - met name
allochtone - ouders bij het onderwijsproces te versterken. Samen met
het ministerie van VWS is zij van plan om in het schooljaar
1995/1996 een viertal experimenten te starten die te maken hebben
met de aansluiting tussen peuterspeelzaal en taalstimulering. Ook de
ouders krijgen daarbij een actieve rol.

Opdracht 3.10
Op de volgende pagina vind je een strooibiljet van de stichting Good Bears of the World
Nederland.
1 Het is 29 juli 1992. Maak op basis van de gegevens in het strooibiljet en onderstaande
aanvullende informatie uit de Volkskrant een persbericht voor de landelijke media.
2 Het is vandaag. Maak op basis van de gegevens in het strooibiljet en onderstaande
aanvullende informatie uit de Volkskrant een persbericht voor de landelijke media.

Opdracht 3.11
Lees hoofdstuk 4.

