
 1

Communicatie rond een evenement: Publiciteit en media,  
het persbericht 
 
Voordat je aan het persbericht zelf begint denk je na over: 
Voor wie is dit evenement bedoeld, wie wil ik aanspreken 
(doelgroep), wat wil ik ze vertellen (boodschap) en hoe bereik ik ze: 
wat leest de doelgroep (mediamix).  Je begint met het verzamelen van alle gegevens en 
daaruit selecteer je de belangrijkste informatie en wijze waarop je dat wilt communiceren. 
Voor een evenement kan het nodig zijn verschillende persberichten te maken, afhankelijk 
van de doelgroep en het gekozen medium. Ook bestaat er een verschil in een agendabericht 
en een nieuwsbericht. 
 
Hoe schrijf ik een goed persbericht? 
Het persbericht is voor veel organisaties een belangrijk communicatiemiddel. Doel van het 
verzenden van een persbericht is dat bepaalde informatie alle relevante media gelijktijdig 
bereikt. Alle journalisten verschijnen dus als het ware tegelijk aan de start, niet één van hen 
heeft een bepaalde voorsprong in de informatieverschaffing. 
Als je besluit een persbericht te maken, zorg er dan wel voor dat het goed is.  
 
Dit zijn de tien gouden regels voor een goed persbericht: 
 
1. Zorg voor een goede opbouw; 
2. Zorg voor een aantrekkelijke presentatie; 
3. Vermeld altijd een contactpersoon; 
4. Vermeld een datum en plaats van verzending;  
5. Beperk het persbericht tot één onderwerp; 
6. Behandel regionale of lokale aspecten in aparte alinea's; 
7. Maak duidelijke afspraken over wie in de organisatie verantwoordelijk is voor het 
 persbericht; 
8. Houd rekening met concurrerend ander nieuws; 
9. Gebruik geen ronkende superlatieven, maar agendeer ook geen eigen kritiek; 
10. Zorg voor goede achtergrondinformatie. 
 
 
1. Zorg voor een goede opbouw en houd het kort 
 
Eenvoudig gezegd: begint met het nieuws en eindig met de afzender. De boodschap in een 
persbericht moet helder, duidelijk en niet te lang zijn. Houdt als doel aan dat het bericht op 
één velletje A4 past. Langere persberichten zijn soms onvermijdelijk, maar in veel gevallen 
geldt de regel: ik heb geen tijd gehad om een kort bericht te maken, dus is het verhaal wat 
langer geworden. Je laat dan het wegstrepen en schrappen over aan de journalist.  
Dat is jammer, want je kunt dat beter zélf doen. Dan kun je zelf selecteren wat het minst 
relevant is. 
 
De beste opbouw is de volgende:   
Begint u met een goede kop die de aandacht trekt. De beste kopregel is vaak de kortste. 
Wees hier kritisch en maak het jezelf lastig. In het bedenken van een goede kop gaat veel 
tijd zitten! Zorg voor een wervende, uitdagende kop die de lezer pakt. In feite doe je het 
creatieve werk dat normaal gesproken door een journalist of een (eind)redacteur gedaan 
wordt. Met een goede kop is de kans op plaatsing groter. Een subkop (ook wel chapeau 
genoemd) staat als een hoedje boven de kop en dient ter verduidelijking. 
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Na de kop volgt de "lead", waarin in twee of drie zinnen het nieuwsfeit wordt beschreven 
inclusief tijdstip, plaats, deelnemers et cetera. Hierin staan de vijf W’s: wie, wat, waar, 
waarom en wanneer. Deze W’s moeten allemaal worden beantwoord in het persbericht. 
Deze lead staat in een bold (vet). 
 
De “lead” moet de lezer dwingen tot verder lezen – maar het belangrijkste nieuws moet er al 
in staan. Een goede oefening is deze: als de tekst na de “lead” zou wegvallen, heeft de lezer 
dan essentiële informatie gemist? Dat mag niet. 
 
Vervolgens gaat u in een tweede "lead", die ruwweg tweemaal zo lang mag zijn, verder in op 
de gebeurtenis, maar dan uitgebreider. 
 
In een derde "lead", die dan weer ruwweg tweemaal zo lang mag zijn als de tweede, ga je in 
op de achtergronden van de gebeurtenis: in welke context moet deze worden geplaatst, wat 
is er in het verleden gebeurd op dit terrein en wat is er cijfermatig van belang? 
 
2. Zorg voor een aantrekkelijke presentatie, een quote en beeldmateriaal 
 
Maak het bericht niet onnodig zwaar door een zwaar logo te gebruiken, een eigen logo kan 
wel. Zorg voor een goed leesbaar lettertype (huisstijlletter van het Verbond is Arial, 
lettergrootte 11) en zorg voor een helder beeld op het papier, oftewel een goede  
vormgeving. Daaruit moet liefst in één oogopslag duidelijk worden waar het persbericht 
vandaan komt. De communicatie begint op het moment dat de journalist het vel papier in de 
hand neemt. Hij moet op dat moment besluiten of het persbericht in de prullenbak gaat of dat 
hij er iets mee gaat doen.  
 
Maak VOORAL geen taalfouten. Journalisten zijn bijna altijd taalpuristen en soms zelfs 
(vaker dan je denkt!) mensen die ooit droomden van een carrière als dichter of 
romanschrijver. Een taalfout in een persbericht is dodelijk. 
 
Het is altijd goed en leuk om een aardige quote op te nemen, van één van de deelnemers, of 
de organisatoren, om duidelijk te maken wat het evenement inhoudt en waarom het 
georganiseerd wordt.  
 
Het kan goed zijn met tussenkopjes te werken. 
 
 
3. Vermeld altijd een contactpersoon en zorg dat deze bereikbaar is 
 
Het persbericht is bedoeld om een reactie uit te lokken. Het moet deze reactie dan ook wel 
mogelijk maken! Op een duidelijke plaats onderaan het persbericht zet u een stippellijn. 
Daarna schrijf je:  
NOOT voor de REDACTIE: Afzender van dit persbericht is … (hier volgt de naam van de 
organisatie).  
Dan vermeld je de naam en het (rechtstreekse) telefoonnummer (liefst ook het mobiele  
nummer) van degene bij wie de journalist terecht kan voor nadere informatie. Eventueel 
vermeld je ook de website van de organisatie en het emailadres van de contactpersoon. De 
contactpersoon moet goed ingevoerd zijn en niet bang zijn om het woord te voeren. Het is 
handig dat goed af te spreken en eventueel even te oefenen. 
 
En nu het belangrijkste: deze contactpersoon moet dan ook wel daadwerkelijk beschikbaar 
en bereikbaar zijn. De contactpersoon blijkt tot grote irritatie van journalisten vaak niet of heel 
moeilijk te bereiken, bijvoorbeeld omdat hij voortdurend in gesprek is.  
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De contactpersoon moet in staat zijn in te gaan op journalistieke vragen. Het is vreselijk als 
er steeds ruggespraak moet zijn met de baas omdat de woordvoerder geen mandaat heeft. 
 
Onder het hoofdstuk "Noot voor de redactie" kun je nog meer praktische informatie geven, 
zoals bijvoorbeeld over foto’s die je hebt laten maken door een fotograaf. Deze foto’s moeten 
rechtenvrij beschikbaar zijn voor de pers. 
 
Vergeet niet dat een foto de kans op plaatsing altijd vergroot. Denk dus van tevoren goed na 
over de visualisering die past bij het persbericht. 
 
Organisaties doen er goed aan een standaard tekst van enkele regels te schrijven die steeds 
als aftiteling gebruikt wordt. Hierin worden de voornaamste aspecten van de organisatie 
opgesomd zoals doel, doelstelling en de missie.  
 
4. Vermeld plaats en datum van verzending  
 
5. Beperk het persbericht tot één onderwerp 
 
Verschillende onderwerpen kunnen een verschillende verspreiding hebben. Het is beter om 
de onderwerpen te scheiden. Hierbij moet wel bedacht worden dat een lawine van 
persberichten tot een verminderde belangstelling van de pers leidt. Denk aan nieuwswaarde, 
probeer je te verplaatsen in de journalist en denk daarbij aan artikelen die je leest in de krant! 
Verzend alleen een persbericht als de nieuwswaarde groot genoeg is. 
 
6. Behandel regionale of lokale aspecten in aparte alinea's 
 
De basisopbouw van een persbericht moet zijn zoals hiervoor in punt 1 is vermeld. Maar de 
kans om belangstelling te wekken bij de regionale media neemt toe naarmate het duidelijk 
wordt wat het regionale of lokale belang is. Deze kunnen voor de lokale media worden 
toegevoegd aan het basispersbericht. 
Ook kan het raadzaam zijn verschillende teksten op te stellen voor verschillende 
doelgroepen. Je snijdt het bericht dan toe op de redactionele formule van het medium of de 
groep van media waarin je wilt scoren. Probeer je bij het schrijven van het persbericht voor te 
stellen hoe je verhaal uiteindelijk in de krant of het blad staat waarin je wilt terechtkomen. 
Waar staat dat bericht? Op welke pagina? Wat zou de ideale kop boven het verhaal kunnen 
zijn? Zo begint het schrijven. 
 
7. Maak duidelijke afspraken over wie in de organisatie verantwoordelijk is voor 

een persbericht 
 
Fouten in persberichten, of dit nu inhoudelijke fouten zijn of plannings- of timingsfouten, 
leiden altijd tot grote opwinding in een organisatie. Laat het voor iedereen duidelijk zijn wie 
uiteindelijk de verantwoordelijkheid draagt en wie uiteindelijk het fiat geeft aan de tekst van 
het persbericht. 
 
Ook het moment van verzending dient goedgekeurd te zijn door de organisatie. Het is handig 
een zogenaamde ‘Q and A lijst’ te maken met alle vragen die je maar kunt bedenken naar 
aanleiding van het persbericht – plus de door de organisatie goedgekeurde antwoorden. 
Deze lijst kun je dan weer hanteren bij de beantwoording van de vragen die vervolgens op je 
afkomen. Natuurlijk kun je denken dat het persbericht alle vragen overbodig maakt, de 
praktijk is vaak anders. Alleen al uit fatsoensoverwegingen sta je de pers te woord, daarbij 
wijk je natuurlijk niet af van de formuleringen in het persbericht. 
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8. Houd rekening met concurrerend ander nieuws 
 
Het uitgeven van een persbericht over welk onderwerp dan ook, op een dag dat er veel 
ander nieuws is, kan een zinloze activiteit zijn. Prinsjesdag is niet de meest ideale dag om 
iets in de krant te krijgen dat niet met de Troonrede, de Miljoenennota of de Algemene 
Beschouwingen te maken heeft. En ook op de dag dat je ’s ochtends gewekt wordt met het 
nieuws van het overlijden van een lid van het Koninklijk Huis kunt je beter geen persbericht 
verspreiden. 
 
Je zult begrijpen dat op zo’n dag complete pagina’s worden “schoongeveegd” om ruimte te 
maken voor dit grote nieuws. Vergeet niet dat een persbericht maar één kans heeft – er is 
helaas geen herkansing mogelijk en je kunt het bericht dus niet na enkele dagen nog eens 
verspreiden. 
 
Denk eraan: iedere dag moet de krant worden gevuld. Is er weinig nieuwsaanbod, dan is de 
kans op belangstelling voor jouw onderwerp groter. Nieuwswaarde is geen absoluut 
gegeven, maar een relatief begrip. Zaken die in de komkommertijd de voorpagina halen, 
hebben een maand later vaak geen enkele kans. 
 
 
9. Gebruik geen ronkende superlatieven, maar agendeer ook geen eigen kritiek 
 
Schrijf in nieuwstermen, in journalistieke bewoordingen – niet in reclametermen. Kwalificaties 
als "weergaloos", "volstrekt nieuw" en "uniek" worden door organisaties vaak gebruikt om 
hun beleid, product of evenement aan te bevelen, maar in persberichten dienen ze te worden 
vermeden. De regel is: hoe commerciëler de boodschap, hoe minder groot de journalistieke 
belangstelling. De ontvanger zal in zo’n geval zeggen: “Deze organisatie kan beter een 
advertentie plaatsen.” 
 
Laat kwalificaties over aan journalisten: zij mogen bepalen of iets uniek of prachtig is. En 
hoewel we er niet van moeten uitgaan dat een persbericht integraal in een krant wordt 
overgenomen, is het goed om hier taalkundig wel rekening mee te houden. Schrijf daarom in 
persberichten niet over "wij" of "ik". 
 
Een persbericht moet nuchter en zakelijk zijn, maar aan de andere kant is het ook niet nodig 
om je eigen kritiek alvast te agenderen. Het werkt contraproductief als een persbericht begint 
met een negatieve toonzetting of als juist dát element uit een plan wordt gelicht, waarvan je 
kunt verwachten dat het kritisch bekeken zal worden. 
 
Een laatste punt: journalisten zijn – vriendelijk uitgedrukt – meestal heel erg druk en – iets 
minder vriendelijk uitgedrukt – af en toe net als iedereen een beetje lui. Als een journalist bij 
het schrijven van een artikel een keuze moet maken tussen twee even belangrijke of 
interessante onderwerpen, zal hij kiezen voor het onderwerp waar hij het snelst mee klaar is. 
Door daar rekening mee te houden, kan een goed opgesteld persbericht met een paar korte 
stilistische veranderingen van de journalist (bijvoorbeeld door er een eigen kop boven te 
zetten) zo in de krant. 
 
10. Zorg voor goede achtergrondinformatie 
 
Een persbericht moet, als het goed is opgesteld en verspreid, leiden tot een verhoogde 
aandacht van de journalist voor het onderwerp. Zorg er dan ook voor dat er voldoende 
informatie is over het onderwerp: niet alleen in de vorm van gedrukt materiaal zoals een 
persmap die je eventueel kunt opsturen, maar ook in de vorm van medewerkers die met 
journalisten kunnen spreken. 
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Denk ook aan foto- of beeldmateriaal. Dat materiaal moet wel het juiste formaat zijn voor het 
medium. (Voor een krant in drukkwaliteit)  
 
Tenslotte 
 
Daar zit je dan, achter je bureau met voor je één vel leeg hagelwit A4 papier. 
Bedenk dat alle communicatie in de eerste plaats een creatieve activiteit is, ook al gaat het 
om serieuze zaken. Bedenk dat jouw boodschap eerst het journalistieke filter moet passeren 
om vervolgens je doelgroep te kunnen bereiken. Dat vereist enige verleidingskunst. En er is 
maar één ding dat helpt: je moet het véél doen, dan word je vanzelf beter. Wees niet te snel 
tevreden. Laat anderen er kritisch naar kijken. Brainstorm met een paar mensen over de kop.  
 
Natuurlijk lezen we op het landelijk bureau graag met u mee en kunnen ook tips geven. 
Kunnen we helpen? Mail dan (tijdig!) uw bericht naar 
mailto:s.markx@humanistischverbond.nl of bel 020 5219090. 
 
Het schrijven van een goed persbericht is een heel karwei… maar het loont de moeite. 
Succes! 
 
 


