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Persberichten schrijven in het kort 
 

Deze korte cursus is bedoeld voor mensen die hun opgedane ervaring 

willen aanwenden voor persoonlijk herstel en breder willen inzetten voor 

belangenbehartiging van mensen die op enigerlei beperkingen ervaren in 

hun dagelijks sociaal- maatschappelijk leven. Dat doen zij in alle aspecten 

van geestelijke- en lichamelijke gezondheidszorg met de bedoeling hiervoor 

een of meerdere groep(en) op te zetten en/of van mens tot mens te 

begeleiden naar herstel in zelfregie en daarvoor aandacht te vragen via de 

ons bekende media.  

Daarbij optimaal gebruikmakend van de persoonlijke ervaringen en het 

kennisniveau van collega’s, medecursisten en cursusleiders die vanuit hun 

decennia lange werk- en menservaring als zelfhulp- en/of 

ervaringsdeskundige deze ervaringen en kennis graag willen delen met de 

deelnemers aan “Persberichten schrijven in het kort”. 

Ervaring wordt zo omgevormd tot kennis, kennis wordt werken voor 

lotgenoten en het werken voor lotgenoten resulteert in inzet van 

ervaringsdeskundigheid en het opzetten en begeleiden van activiteiten met 

een juiste benadering van de media voor aandacht voor de 

doelgroep(en)/mensen die zij daarmee willen bereiken. 
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Informatie over onze organisatie  
Stichting Zelfhulp Verbindt Nederland, verder genoemd: 

ZelfhulpVerbindt.nl (afkorting: SZVN), beweegt zich als horizontale, brede 

en niet hiërarchische zeesterorganisatie op het brede gebied van 

lichamelijke, psychosociale en psychische gezondheidszorg. Waar het gaat 

om mensen die op een of andere wijze vastlopen in hun eigen 

beslommeringen, zorgen en beperkingen van welke aard ook, wil 

ZelfhulpVerbindt.nl een open platform, forum en/of vraagbaak zijn. Een 

plek waar mensen altijd terecht kunnen die, ter voorkoming van, 

voorafgaand aan, naast of aanvullend op een zorgvraag bij professionele 

hulpverlening, verlegen zitten om persoonlijk contact met gelijkgezinden, 

ervaringsgenoten, ook wel lotgenoten genoemd. Wij vinden dat deze 

mensen recht hebben op zelfhulp en uitwisseling van ervaringskennis. 

Samen werken aan verbinding tussen ZelfhulpVerbindt.nl en haar sociaal- 

maatschappelijke omgeving van hulpvragers, (informele) hulpverleners, 

zelfhulporganisaties, professionals, subsidieverstrekkers, onderzoekers, 

opleiders, begunstigers en vrijwilligers met wederzijds respect voor elkaar 

staat hierbij voorop. Daarbij gaat het over menselijke normen, waarden, 

gedrag, gezondheid en welzijn.  

 

Wij praten niet over maar met mensen over wensen, mogelijkheden en 

herstel.  

Samenwerken met en het in beeld brengen van alle aan ZelfhulpVerbindt.nl 

verbonden of nog te verbinden partners die bezig zijn met de gezondheid 

en het welzijn van mensen, scheelt een hoop misverstanden en draagt bij 

aan het terugdringen van de zorgvraag in de 1e en 2e zorglijn en het 

herstelgericht verbeteren van gezondheid en welzijn.  

 

Visie 

ZelfhulpVerbindt.nl ervaart in de praktijk dat veel mensen niet alle 

mogelijkheden kennen om hun eigen gedrag of gezondheid te beïnvloeden 

door middel van zelfhulp, ervaringskennis en de beschikbaarheid van 

informele zorg. 

In onze visie krijgen mensen hierdoor onvoldoende gelegenheid om: 

 hun eigen kracht optimaal, in eigen regie en herstelgericht te benutten; 

 volle verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen gedrag, gezondheid 

en welzijn; 

 actief deel te nemen aan onze participatiemaatschappij. 

Dit maakt dat nog steeds een te grote zorgvraag gesteld wordt aan de 

professionele zorgverlening in de 1e en 2e zorglijn en daarmee aan de totale 

zorgkosten binnen onze samenleving. 

 

Mensen blijven zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en gezondheid 
(G&G). Hoe beter ze daar mee om kunnen gaan, des te minder zal de 
inzet van professionals vanuit ziekte en zorg (Z&Z) noodzakelijk zijn. 
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Missie 

ZelfhulpVerbindt.nl wil de open netwerkorganisatie zijn die met behulp van 

Zelfhulp en Ervaringskennis een bijdrage wil leveren aan de veranderingen 

in onze samenleving.  

Wij gaan er mede voor zorgen dat zelfhulp een herkenbaar en erkend 

onderdeel wordt van ons landelijke, provinciale en gemeentelijk zorgbeleid 

en door burgers als vanzelfsprekend ervaren wordt als middel tot invulling 

van hun eerste en eigen verantwoordelijkheid voor gedrag, gezondheid en 

welzijn. Door alle bestaande en nieuwe zelfhulp- en burgerinitiatieven te 

verbinden ontstaat samenwerking, versterking en een duidelijk 

aanspreekpunt voor iedereen. Ervaringsdeskundigen, ervaringswerkers, 

zelfhulpcoaches daarbij ingezet voor delen van ervaring en leggen van 

verbindingen. 

 

Algemene doelstelling 

Op het gebied van zelfhulp en ervaringsdeskundigheid via onder andere 

deze cursus mede invulling geven aan een optimaal participerende 

samenleving. Een samenleving waarin mensen die op enigerlei wijze daarin 

beperkingen ervaren, naar eigen wens, in eigen regie en op eigen kracht 

tot maximaal herstel kunnen komen, daarbij gebruikmakend van een breed 

scala aan, voor iedereen bereikbaar en beschikbaar, aanbod van elke vorm 

van zelfhulp, informele zorg, kennis, onderzoek en ontwikkeling. 

 

Kernactiviteiten 

ZelfhulpVerbindt.nl als horizontale, brede niet hiërarchische 

zeesterorganisatie staat in contact met een groot aantal 

ervaringsdeskundigen, ervaringswerkers, zelfhulpdeskundigen, zelfregie- en 

herstelcoaches, zorg- en cliëntenorganisaties, Zorgbelang Brabant, 

zorgverzekeraars, Provinciale Raad Volksgezondheid, VWS, provincies en 

gemeenten. De organisatie valt daarbij op door haar “open armen cultuur” 

waar het gaat om samenwerking met alle actoren in de wereld van 

“zelfhulp en ervaringsdeskundigheid”. Belangrijk is dat de burger, als 

mens, de vruchten mag plukken van die samenwerking in herstel, 

gezondheid, gedrag en welzijn. 

Onze activiteiten richten zich, naast uitdragen van de kracht en nut van 

zelfhulp, vooral op het inventariseren, ontsluiten en het laagdrempelig 

beschikbaar stellen van zoveel mogelijk informatie en kennis over 

bestaande en nieuwe (informele zorg) initiatieven van burgers en 

organisaties op het gebied van zelfhulp, ervaringsdeskundigheid en herstel. 

Het gebruik van de kracht en het zien van het nut van zelfhulp en 
ervaringskennis zou in het leven van mensen vanzelfsprekend horen 
te zijn. 
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Statutair bestaan onze activiteiten uit: 

 Het bieden van een onafhankelijk, horizontaal, niet hiërarchisch georganiseerd netwerk in Nederland waarin alle actoren (onder 

andere: zelfhulpvragers, en zelfhulpgroepen, zelfhulporganisaties, 0
e
, 1

e
, 2

e
 en 3

e
 lijn zorgorganisaties, centrale- provinciale- en 

gemeentelijke overheid, verzekeraars, en andere derden) op basis van gelijkwaardigheid en (mits mogelijk) wederkerigheid een 

gezamenlijk platform vinden voor hun vragen, diensten of andere bijdragen aan zelfhulp, informele zorg en herstel. 

 Het stimuleren, katalyseren en organiseren van een (landelijk) trefpunt voor onderlinge uitwisseling, leren, onderzoek, delen van 

kennis, kunde en ervaring van alle actoren en het mede faciliteren hiervan om zich door te ontwikkelen tot een sterk, breed 

horizontaal en door de mensen zelf gedragen netwerk waar deze kennis, leren, onderzoek, delen van kennis, kunde en ervaring kan 

plaatsvinden en beschikbaar komt voor iedereen in de breedste zin van het woord. 

 Bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van informele zorg, Zelfhulp, ervaringsdeskundigheid, opleiding, kennisuitwisseling 

en onderzoek binnen Nederland actief te benaderen, inventariseren en/of omarmen en waar mogelijk mede verder tot groei te 

brengen. 

 Centraal aanspreekpunt, coördinatiepunt en betrouwbare basis te zijn en/of te bieden voor het opzetten van innovatieve projecten 

op het gebied van zelfhulp en ervaringsdeskundigheid zowel binnen Nederland als daarbuiten.  

 Actieve verbindingen te zoeken, bewerkstelligen en onderhouden en het samenwerken met gelijksoortige organisaties in binnen- 

en/of buitenland. 

 Verder alles te doen en/of bewerkstelligen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en/of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, dit bedoeld in de ruimste zin van het woord. 

 

 

 

 

 

Gegevens van onze organisatie 

Naam organisatie : Stichting Zelfhulp Verbindt Nederland 

Werknaam  : ZelfhulpVerbindt.nl of SZVN 

Correspondentieadres:Beverstraat 139, 5741 KW Laarbeek 

Bezoekadres  : n.v.t. op afspraak op locatie 

Telefoon  : voorzitter: Ria van Son / 0640597878 

 Secretaris: vacature 

 Penningmeester: Ben Rooijakkers / 0651915657 

Website  : http://www.zelfhulpverbindt.nl 

Zelfregietool  : http://www.zelfhulpverbindt.nl/zelfregietool/ 

E-mail   : info@zelfhulpverbindt.nl 

Iban-nummer  : NL19 SNSB 0873 1458 01 

KvK-nummer  : 60 65 78 71 

RSIN / Fiscaalnummer:854 002 807 (ANBI erkend) 

 

 

 

http://www.zelfhulpverbindt.nl/
http://www.zelfhulpverbindt.nl/
mailto:info@zelfhulpverbindt.nl
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Werkboek voor cursisten  

 
 
 
 
 

EERSTE VERSIE, 1 JULI 2015. 

 
 
 
Copyright 2015, ZelfhulpVerbindt.nl  
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag in enigerlei vorm of op 
enigerlei wijze (hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, 
of enige andere manier) verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.  
 
Beek en Donk, 1e  versie 1 juli 2015  
 
 
Een uitgave van:  
Stichting Zelfhulp Verbindt Nederland 

P/a Beverstraat 139 

5741 KW Laarbeek 

KvK-nummer 60 65 78 71 
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0. Voorwoord  
Voor u ligt het werkboek voor de deelnemers aan de cursus ´Persberichten 

schrijven in het kort´. Deze cursus kon tot stand komen door vrijwillige 

inbreng van ervaringswerkers, ervaringsdeskundigen en zelfhelpers.  

Het idee is uitgevoerd door Ben Rooijakkers, bestuurslid/penningmeester 

van Stichting Zelfhulp Verbindt Nederland. 

 Stichting Zelfhulp Verbindt Nederland is de horizontale 

netwerkorganisatie in Nederland voor informele en formele zorg met vele 

verbindingen, ervaringsrelaties, trainingen en projecten op basis van het 

mensenperspectief, herstelgericht en in zelfregie (her)ontdekken en/of 

(her)activeren van de, van nature in de mens aanwezige, eigenkracht en 

werken aan gedrag, gezondheid en welzijn. 

 Ben heeft veel ervaring met het ontwikkelen van cliëntgestuurde 

projecten en met het inzetten van ervaringsdeskundigheid gericht op 

zelfregie en herstel. Daarnaast in het schrijven en verzorgen van 

trainingen en deskundigheidsbevordering over empowerment, de 

herstelbeweging, zelfregie, zelfregiecoaching, ervaringswerk en het 

schrijven van persberichten over zijn activiteiten. 

Alle twee zetten zich in om de ondersteuning van cliënten (lees mensen) bij 

het vervullen van maatschappelijke rollen te verbeteren.  

 

In Nederland is steeds meer behoefte aan mensen die de jarenlange ervaring 

die ze hebben opgedaan met de psychiatrie en/of andere geestelijke en/of 

lichamelijke beperkingen breed willen inzetten voor anderen. 

Ervaringsdeskundigen noemen we hen. Dit kan in betaald werk of in 

vrijwilligerswerk. Ervaringsdeskundigen kunnen als “lotgenoten” veel voor 

cliënten betekenen. Ze kunnen iemand op weg helpen, van goede tips 

voorzien en ondersteunen bij hun herstel van de psychische problemen die 

ze ondervinden. Ook hebben ervaringsdeskundigen veel waarde voor de 

geestelijke gezondheidszorg als belangenbehartiger van mensen. Mensen in 

onder andere zelfhulpnetwerken, zelfregiecentra’s, cliëntenorganisaties, 

cliëntencommissies en cliëntenraden verzamelen ideeën over mogelijke 

verbetering van de hulpverlening en herstelprocessen. In de context van 

deze korte cursus wordt invulling en aandacht gegeven aan:  

het, via het schrijven van persberichten, bereiken van mensen die direct in 

hun dagelijks leven een beperking ervaren en/of voor mensen die als 

naasten of in hun indirecte omgeving ervaren hoe het is om te gaan c.q. te 

leven met mensen met een beperking. 

Er is tijdens de cursus aandacht voor de volgende drie aspecten:  

1) het vergroten van kennis over het schrijven van persberichten voor het 

bereiken van doelgroepen over geplande activiteiten of onderwerpen;  

2) het bewust worden van ieders eigen rol en verantwoordelijkheid bij het 

schrijven van persberichten voor of namens de organisatie;  

3) inzicht geven in de mogelijke soorten persberichten in relatie tot de 

onderwerpen, activiteiten en/of de te bereiken doelgroep(en). 

De inhoud van deze korte cursus wordt regelmatig verbeterd vanuit 

adviezen van vele ervaringsdeskundigen, die als coach, docent of als cursist 

bij de cursus betrokken zijn. 

 

Auteur: Ben Rooijakkers, 1 juli 2015 
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1. Aandachtspunten persberichten schrijven 
Dit werkboek is een ruime neerslag van wat in deze verkorte cursus 

“Persberichten schrijven in het kort” wordt verteld en dient tevens als 

naslagwerk voor het schrijven van persberichten waarmee je maximale 

kans hebt op aandacht voor je activiteiten of onderwerpen van de 

'reguliere media'. Zorg dat je informatie nieuwswaardig is. Dat lijkt een 

open deur, maar dat is het niet, gezien het feit dat veel persberichten 

direct in de prullenbak verdwijnen. Een persbericht is gereedschap om 

gratis publiciteit mee te genereren. Ga daar voorzichtig mee om. 

 

WAAROM WORDT MIJN PER SBERICHT NIET GEPLAA TST  
Een aloude klacht die veel te horen is, dat het gevoel bestaat te weinig 

aandacht te krijgen van de media.  

Aan de ene kant terecht omdat binnen de hele lappendeken aan acties en 

initiatieven veel “pareltjes” zitten die ook alle mogelijke aandacht 

verdienen. Dus is het jammer voor de indieners van persberichten dat die 

worden overstemd door “belangrijkere” berichten en hoog van de toren 

blazende organisaties of partijen. 

Aan de andere kant is het niet terecht omdat veel persberichten worden 

ingediend voor plaatsing, die aan alle kanten rammelen. Bij die 

persberichten loopt het vaak al spaak omdat het nieuws niet bovenaan 

staat en/of er wordt een heftige actie aangekondigd, maar de indiener 

heeft geen contactgegevens meegestuurd.  

Waarom is dit laatste zo belangrijk? Op de redacties waar jij met je 

persbericht aandacht vraagt, ben je niet de enige met een bericht. Vaak 

passeren honderden persberichten per redacteur of chef de revue. Zij zijn 

gauw geneigd te kiezen voor de makkelijkste weg, niet te veel zoeken, en 

gooien al snel dingen weg. 

 

Selectie: 

Op een dergelijke hectische redactie is de selectie van 

wat gebruikt wordt en wat weggaat, even simpel als 

effectief. De eerste berichten die in de virtuele 

prullenbak verdwijnen zijn die waarbij je niet in een 

oogopslag kunt zien waar het om gaat. Men heeft 

immers geen tijd om zaken na te zoeken! 

Persberichten die in de prullenbak verdwijnen hebben 

vaak de volgende manco’s: 

 Onvolledige feiten (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe 

ontbreken). 

 Te weinig uitleg (toelichting op die feiten). 

 Jij begrijpt het wel, maar de journalist kan er geen wijs uit worden. 

 Geen nieuws bovenaan of helemaal geen nieuws 

 vermomde opinie en/of reclame. 

 Megabytes aan fotomateriaal dat is bijgevoegd. 

 Heftig opgemaakte flyers of zelfs de tekst van het persbericht zelf in 

een bijlage/attachment. 

 Kromme zinnen en veel spelfouten. 
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T IPS  VOOR MEER KANS OP PLAATSI NG PERSBERICHT  
Persbureaus en redacties van kranten en tijdschriften krijgen talloze 

persberichten per dag. Je krijgt als verzender van een persbericht maar één 

kans en die kans duurt ongeveer twee seconden. Waar moet je op letten 

bij het opstellen van een persbericht? Persberichten die je over de e-mail 

stuurt moeten, om aandacht te krijgen, niet uitblinken in vormgeving of 

prachtige teksten. Het allerbelangrijkste is dat persberichten helder en 

duidelijk moeten zijn. Dat wil zeggen: 

1. Zorg voor een invalshoek met nieuwswaarde (denk goed na wát het 

belangrijkste nieuws is). Test hier je kans op publiciteit 

http://www.freepublicity.nu/nieuwswaarde-test.php 

2. Geef helder en overzichtelijk in de kop en eerste alinea van het 

persbericht een antwoord op de 5 W's + H: wie, wat, waar, waarom, 

wanneer en hoe, plus het belangrijkste nieuws. 

3. In de alinea's erna de details en relevante uitleg en/of samenvatting 

van het gebeurde, aangekondigde onderwerp of initiatief. Zorg ervoor 

dat het helder, duidelijk en zo kort mogelijk is. 

4. Hoe concreter de tekst is, hoe beter. Voorbeelden, cijfers, tabellen e.d. 

worden daarom op prijs gesteld. 

5. Maak een persbericht niet langer dan een A4-tje (350-500 woorden): 

schrijven is schrappen. Gebruik regelafstand 1,5. 

6. Klop jezelf niet te veel op de borst, probeer de tekst objectief te 

houden.  

7. Maak er geen reclametaal van. Blijf zakelijk. 

8. Een goed persbericht is in de actieve vorm geschreven. Voorkom 

woorden als 'worden', 'kunnen' en 'zullen'. 

9. Controleer de tekst goed op spelling- en taalfouten. Laat een collega 

of leek de tekst nog eens kritisch lezen. 

10. Geef voor de kop van de tekst duidelijk aan met een dubbele streep 

“begin tekst persbericht” en na de tekst hetzelfde maar dan met de 

tekst “Einde tekst persbericht”. 

11. Onderaan plaats en tijd (bij een evenement, actie, speekbeurt of iets 

dergelijks) 

12. Zo volledig mogelijke contactgegevens. Alleen een telefoonnummer of 

alleen een email adres is echt niet genoeg! Een telefoonnummer én 

email adres is het minimum. 

13. Plaats de tekst bij voorkeur in het bericht zelf, soms vragen ze dat als 

bijlage/attachment te doen.  

14. Verwijs voor fotomateriaal of opgemaakte zaken naar een webpagina 

en gebruik daarbij een direct klikbare link in de email: dus met "http://" 

er voor. 

15. Vermeld onderaan als 'noot voor de redactie' waar nadere informatie 

is te verkrijgen. 

16. Wees via een 06-nummer constant (ook buiten normale kantooruren) 

bereikbaar voor toelichting en commentaar. Krijgt men geen gehoor als 

een journalist belt? In veel gevallen probeert men het geen tweede 

keer, maar kiest een ander persbericht! 

17. Als je een persbericht gebruikt om commentaar te leveren, maak dan 

duidelijk waar je je wijsheid vandaan haalt. Zorg dat men snapt waarom 

jouw mening belangrijk is om te publiceren. 

18. Verstuur een persbericht op naam van een journalist als je hem kent. 

http://www.freepublicity.nu/nieuwswaarde-test.php
http://www.freepublicity.nu/nieuwswaarde-test.php
http://www.freepublicity.nu/nieuwswaarde-test.php
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HE T SCHRIJVEN VAN EEN  PERSBERICHT  
Bij het schrijven van een persbericht komt heel wat kijken. De schrijver 

moet zich verplaatsen in de positie van de journalist. Als het bericht goed 

geschreven is volgens de geldende normen, zal de journalist sneller 

geneigd zijn het bericht te plaatsen of zelfs in zijn geheel over te nemen. 

Persberichten hebben allemaal dezelfde opbouw. Die opbouw is zo dat het 

belangrijkste altijd bovenaan staat. Dit is niet voor niets. Zo kunnen 

redacteuren snel zien waar een persbericht over gaat en of het nieuws 

interessant is voor hun krant en/of mediakanaal. Een persbericht bestaat 

uit een titel, inleiding, kern en samenvatting. Ten slotte geeft men meestal 

ook een noot voor de redactie waar alle contact informatie te vinden is. 

Hou deze structuur aan en het zal een stuk eenvoudiger worden een 

persbericht op te stellen en de informatie op een juiste manier over te 

brengen naar de lezer van het persbericht. In de noot voor de redactie kan 

behalve contact informatie ook informatie over het bedrijf staan met een 

korte omschrijven waar men voor staat. Verslaggevers krijgen, zoals al 

eerder vermeld, dagelijks tientallen, soms zelfs honderden persberichten te 

zien en ze hebben geen tijd om die allemaal van a tot z te lezen. Bovendien 

kunnen redacties dan gemakkelijk het laatste, minder belangrijke deel, van 

een bericht “afknippen” of “oprollen” als er niet genoeg ruimte is voor het 

hele persbericht. 

 

WA T IS  VERDER BELANGRIJK OM TE  WETEN? 
Wat moet je verder nog weten bij het opstellen van een persbericht? 

 Stel jezelf steeds onderstaande vragen: 

o Heeft je bericht nieuwswaarde?  

Dat wil zeggen: is het belangrijk voor het merendeel van de lezers? 

o Heeft het zijn/haar belangstelling? 

o Staat het in de actualiteit?  

o Sluit het aan op de praktijk van alledag?  

o Bevat het een 'menselijke element' - gaat het niet alleen over 

zaken? 

Als je één of meer van deze vragen met 'ja' kunt beantwoorden, zit je 

in principe goed! 

 Indeling, indeling, indeling Let op de indeling van het bericht. Natuurlijk 

is creativiteit goed maar laat de indeling in takt. 

 Goed gekozen citaten. Citaten maken een persbericht levendig en 

geven ook een zeker gewicht aan de inhoud van een bericht, als ze ten 

minste afkomstig zijn van iemand die er werkelijk wat over te zeggen 

heeft. Een citaat van iemand van de eigen administratie is geen goed 

citaat. Maar een citaat van een gezaghebbende buitenstaander is 

waardevol. (KOSMOS, Groot citatenboek, ISBN 90 215 1801 5) 

 Embargo? Als er een embargo op je bericht rust, geef dit dan duidelijk 

aan bijv. rechts boven je tekst met de aanduiding “EMBARGO tot 

...datum/tijdstip...”.of begin er mee direct onder het hoofdstuk “Noot 

voor de redactie” 

 Op papier of digitaal? Een digitaal verzonden persbericht heeft als 

voordeel dat je het met één druk op de knop naar talloze ontvangers 

kunt verzenden. Het risico is echter groot dat het bericht in de 

spambox verdwijnt. Bovendien zal een ontvanger het bericht soms niet 

eens openen.  



Persberichten schrijven in het kort / ZelfhulpVerbindt.nl / Pagina 12 van 27 

 

 

Zorg voor een pakkend 'onderwerp' om de leeskans te verhogen. 

Papieren persberichten worden behandeld als 'echte' post, en krijgen 

daardoor vaak net iets meer aandacht. Maar het vergt veel werk een 

grote hoeveelheid papieren persberichten te versturen. Sommige 

organisaties kiezen voor beide opties, maar voor de ontvanger is dat 

vervelend. Die moet kostbare tijd twee keer aan je bericht besteden. 

Dat kan precies zijn wat je wilt, maar de kans op ergernis is groot... 

 Check-check-doublecheck. Een fout in een persbericht gaat met het 

persbericht zelf het hele land door (of de hele wereld over). Controleer 

het bericht dus grondig op fouten voordat je het aan de openbaarheid 

prijsgeeft. Let op juiste spelling van namen, juiste inhoud van citaten 

en ondubbelzinnige formuleringen. Laat er minstens twee andere 

mensen naar kijken. 

 Wees concreet. To the point. Focus op één onderwerp Focus het 

bericht op één onderwerp. Wees to the point. Som niet alleen de feiten 

op. Maak het bericht 1-op-1 plaatsbaar. Veel media, met name lokale 

media, knippen en plakken jouw bericht. 

 Voeg internetlinks toe. Voeg een link naar de website of een artikel 

toe. Voeg je sociaalmedia links toe. Een hashtag die lezers kunnen 

gebruiken. Een link naar een Youtube filmpje en zo verder. 

 Voeg jij je persbericht als attachment bij een e-mail? Zorg er dan voor 

dat je het Word document, niet de PDF-versie verstuurd. Word 

documenten altijd opslaan als Word ’97-2003 document. Te herkennen 

aan de extensie naam.doc. 

 Auteursrecht. Het auteursrecht van het persbericht berust in principe 

bij de opsteller, maar dit is eigenlijk een papieren regel. De “strijd” die 

gevoerd wordt, gaat niet over de eigendom van de tekst of het behoud 

ervan, maar is er juist op gericht die tekst kwijt te raken aan de juiste 

doelgroep. 

 Belangstelling wekken. Dat een standpunt of feit in een persbericht 

wordt verwoord, maakt het nog niet tot een nieuwsfeit. Een feit is pas 

een nieuwsfeit als het nieuwswaarde heeft: het dient de belangstelling 

van de ontvanger te wekken. Dat laatste is meteen een eerste 

doelstelling van het persbericht. 

 Overtuigen. Een persbericht maakt deel uit van de 

marketingcommunicatie van je organisatie: het gaat immers om de 

communicatie tussen een aanbieder (jij vanuit de organisatie) en een 

(beoogd) afnemer (de lezers) van het nieuwsfeit. De aanbieder heeft 

belang bij dit nieuwsfeit, wat er al uit blijkt dat hij/zij moeite doet het 

onder de aandacht te brengen. Dat belang kan erin gelegen zijn dat je 

probeert de eigen bekendheid te vergroten, de eigen positie te 

verduidelijken, mensen te werven of een activiteit aan te kondigen. 

 Plaats van verzending en datum. De plaats van verzending en de datum 

moeten onmiddellijk te zien zijn, dus bijv. vlak onder de kopregel of 

onder de aanduiding Persbericht. Zie toelichting en/of voorbeelden 

verderop in deze cursus. 

 Nazorg en evaluatie. Evalueer je eigen communicatie. Doe aan 

zelfreflectie, en probeer de kwaliteit van je persberichten te verbeteren. 

1. Analyseer de media-aandacht die je hebt gekregen. 

o Bevat de berichtgeving je kernboodschap?  

o Leest je doelgroep het medium?  

o Is het artikel positief, neutraal, negatief? 
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2. Heeft het persbericht opgeleverd wat je er mee wilde bereiken? 

o Aantal deelnemers; 

o Aantal bezoekers; 

o @cetera. 

3. Houd krantenknipsels bij, en volg de evoluties in je vakgebied. 

4. Volg ook andere spelers in het veld:  

o bekijk hun persberichten,  
o kijk hoe de media over hen bericht 

 

TOT SL OT  
Omdat een persbericht meestal geschreven wordt vanuit een organisatie, 

kan het zijn dat daaraan door die organisatie de eis gesteld wordt dat het 

persbericht vooraf geaccordeerd moet worden door hun vertegenwoordiger 

voordat verzending of plaatsing mogelijk is. Vraag dat eerst na bij je 

contactpersoon. We schrijven het persbericht altijd in een duidelijk 

“format” (briefpapier, persberichtmodel, memoblad) dat alle gegevens van 

de organisatie bevat zodat voor de redactie er vertrouwen uit spreekt. 
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2. Titel / headline / kopregel 
Direct na de eerder genoemde scheiding (2 lijnen met daartussen de tekst 

“Begin tekst persbericht”) tussen de algemene gegevens van de 

organisatie en de uitvergrootte tekst in vet geschreven: “PERSBERICHT”, 

met daaronder de plaats van schrijven en de datum, start je met de titel 

van je persbericht (ook wel headline of kopregel genoemd). 

 

Voorbeeld titel: 

Stichting Door en Voor 

Sint Teunislaan 3 

5231 BS ’s-Hertogenbosch 

Postbus 215 

5240 AE Rosmalen 

Telefoon 073 6401752 

info@doorenvoor.nl 

www.doorenvoor.nl 

Contactpersoon: Eleonoor Willemsen 

Tel. 06 12345678 / e-mail: eleonoor@doorenvoor.nl 

 

PERSBERICHT 
Voor directe publicatie  

(NB: dit laatste kan ook in Noot voor redactie opgenomen zijn) 

’s-Hertogenbosch, 15 juli 2015 

 

(Begin tekst persbericht) 

 

Zelfregiecoaching: “samen werken aan herstel” 

 

Pakkende titel belangrijk:  

Redacteuren scannen de koppen van de persberichten vliegensvlug en 

vissen alleen die berichten eruit die op het eerste gezicht de moeite waard 

lijken. Dat zijn berichten die nieuwswaarde hebben of inhoudelijk relevant 

zijn voor de krant, het weekblad, huis aan huiskrant, het tijdschrift, sociale 

media of hun programma. Als dat niet meteen blijkt uit de titel van het 

persbericht, wordt het terzijde geschoven. 

 

Kopregel: 

In de kopregel van het persbericht staat het nieuws. De kopregel bevat de 

essentie van het bericht en spoort de journalist aan om verder te lezen. 

Veelal zal de journalist de kopregel niet overnemen.  

Een goede kop is duidelijk, aantrekkelijk en informatief. Pas op voor 

onbedoelde dubbelzinnigheden en/of clichés. 
 

Titel 

mailto:eleonoor@doorenvoor.nl
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Voorbeeld zakelijke kopregel Voorbeeld spannende kopregel 

De herintroductie van de wolf in 

Poolse natuurgebieden 
Huilen in het bos 

Grote vooruitgang in 

veredelingstechnieken van 

renkamelen 

Lulu, Queen of the desert 

 

Chapeau of onderkop:  

Belangrijke informatie die je niet in de kop kwijt kunt, plaats je in een 

chapeau of in een onderkop met andere lettergrote en/of cursief. Chapeau 

is een regel boven de kop en een onderkop (het woord zegt het al) is een 

regel onder de kop waarin feitelijke informatie wordt geplaatst. Gebruik ze 

nooit tegelijkertijd! 

 

Voorbeeld chapeau: 

Als draagkracht het verliest van draaglast 

Stress kan leiden tot vervelende bijkomstigheden 

 

Voorbeeld onderkop: 

Draag je leed niet in stilte  

Naasten van verslaafden verdienen ook steun 

 

NB: De keuze voor een chapeau of onderkop is niet altijd willekeurig. Beide 

geven aanvullende informatie bij de kop, maar een chapeau vult een kop 

aan die op zich al informatief is. Een onderkop wordt vaak gebruikt bij een 

aandachtstrekkende kop die functioneert als 'slagzin'. 

 

 

3. INLEIDING / LEAD / KRACHTIGE OPENING 
Korte en krachtige inhoud: 

Een goede “lead” is kort en bondig en bestaat uit maximaal 5-7 regels. De 

formulering is helder en actief (dus geen lijdende vorm). Behandel in 

volgorde van belangrijkheid: wie, wat, waar en waarom. Het “wanneer” en 

“hoe” komt meestal in de vervolgtekst.  

Meteen aan het begin moet duidelijk zijn waar het over gaat. Wollige, 

onheldere berichten verdwijnen, zoals al een paar keer vermeld, 

onmiddellijk in de prullenbak. De inhoud kan zó overgenomen worden in 

een krantenbericht, of leent zich ervoor om verder bewerkt te worden door 

een redacteur, die er naar eigen inzicht het een en ander omheen schrijft 

(of weglaat). Vermijd jargon, reclame- en marketingtaal! 

 

De “lead” is dus de eerste alinea van een persbericht. Hierin wordt als 

inleiding krachtig de richting van het verdere bericht aangegeven, zodat de 

lezer kan bepalen of hij verder wil lezen.  

Chapeau 

Onderkop 
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De “lead” heeft naast het beantwoorden van de W’s, in het kort gesteld 3 

functies: 

1. prikkelen tot verder lezen 

2. het bericht inleiden 

3. de belangrijkste onderdelen samenvatten 

 

NB: Sommige schrijvers vinden dat ook het ‘waarom’ in deze alinea aan 

bod moet komen. Uit ervaring blijkt dat dit alleen zo is wanneer dat in een 

heel kort regeltje of zinsdeel samen te vatten is. Over het algemeen kun je 

het ‘waarom’ daarom beter bewaren voor de vervolgtekst, net zoals het 

“hoe”, zie hierna onder 4. “De compacte kern van het bericht” 

 

Voorbeeld lead: 

 

’s-Hertogenbosch: Op woensdagmiddag 29 juli worden, tijdens het 

Zelfregie BBQ-Festival 2015, door medewerkers van Door en Voor 

presentaties verzorgd onder de titel “Door en Voor Samen”. Tijdens elke 

presentatie wordt gesproken over onderwerpen rondom zelfredzaamheid 

van mensen en hun eigen verantwoordelijkheid voor gedrag, gezondheid en 

welzijn, dit keer toegespitst op zelfregie, zelfregiecoaching en herstel. De 

presentaties starten om 13.30, 14.30, 15.30 en om 16.30 uur op locatie 

Sint Teunislaan 3, 5231 BS ’s-Hertogenbosch, tel. 073-6401752. 

Deelname is gratis. 

 

 

4. COMPACTE KERN VAN HET BERICHT 
Vervolgtekst: 

In de compacte kern van het bericht vertel je de rest van je verhaal. In het 

eerste deel van de vervolgtekst beschrijf je het “waarom” of “hoe” en 

“waarmee”. In de rest van de tekst werk je van algemeen naar 

gedetailleerd en van belangrijk naar minder belangrijk. Zorg daarbij voor 

hapklare brokken: korte alinea’s rond één afgebakend deelonderwerp. De 

volgorde van “belangrijk” naar “minder belangrijk” is cruciaal. Een 

redacteur kan dan, zonder het verhaal inhoudelijk aan te tasten, snel de 

tekst “op maat” maken door van achter naar voren alinea’s te schrappen. 

 

Tussenkopjes: 

Tussenkopjes structureren de tekst en maken de redacteur vaak in één 

oogopslag duidelijk hoe interessant het persbericht is. Maak dus 

kernachtige, boeiende tussenkopjes die de alinea-inhoud goed samenvatten 

bij een iets langere tekst. Bij een kort persberichtje is daarvoor geen 

noodzaak. 

 

Oprollen: 

Zorg er voor, zoals al eerder aangegeven, dat de informatiewaarde in je 

persbericht is opgebouwd van belangrijk naar minder belangrijk, zodat de 

lezer of redacteur ook kan volstaan met het lezen van het begin van het 

artikel. Alle hoofdpunten van het bericht (5 W's en 1 H) worden ten slotte 

al in de “lead” en/of in het begin van je vervolgtekst genoemd.  
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Door steeds minder belangrijke details, achtergronden en andere 

uitweidingen in latere alinea's aan bod te laten komen, kan ook bij 

ruimtegebrek in de krant aan het eind van berichten worden geschrapt.  

Als de tekstuele inhoud zich van boven naar onder uitrolt, dan laat je 

persbericht zich vanuit het einde naar boven als het ware ook oprollen. 

 

Voorformulering: 

Typisch voor persberichten is dat ze kunnen worden “voorgeformuleerd”. 

Dat betekent dat je als schrijver van persberichten teksten schrijft en 

formuleert op een wijze die al is afgestemd op de manier waarop 

nieuwsberichten normaliter worden geschreven. Daarbij streef je ernaar de 

stijl, de structuur, de woordkeuze en het perspectief van een krantenartikel 

te hanteren. Op die manier maak je het de redacteur of journalist zo 

gemakkelijk mogelijk, in de hoop dat die zo veel mogelijk van je persbericht 

letterlijk overneemt. Als schrijver van het persbericht kan je de redacteur 

of journalist dus zeker een beetje “sturen”. Om je nieuws in het nieuws te 

krijgen, is het dus belangrijk op tekstniveau de hiervoor genoemde 

“journalistieke” aanpassingen te maken c.q. in je persbericht te verwerken. 

 

NB: Er bestaat discussie over de mate waarin je je persbericht al moet 

aanpassen aan de media waarvoor het bestemd is. Constanten bij het 

voorformuleren zijn in elk geval verwijswoorden, tijdsaanduidingen en 

citaten. 

 

Voorbeeld compacte kern: 

 

De presentatie “Door en Voor Samen” is een rondtrekkende talkshow die 

plaatsvindt tijdens evenementen rondom ervaringsdeskundigheid, zelfregie, 

zelfhulp, herstel en zelfredzaamheid. Anno 2015 bevindt Door en Voor 

zich te midden van een uitgebreid en innovatief netwerk van sociale en 

maatschappelijke partners werkzaam in de informele en formele zorg voor 

mensen. Om de kennis van dit netwerk en de eigen ontwikkelde wijze van 

aanpak daarin te delen met een groter publiek, slaat Door en Voor ditmaal 

de handen ineen met Zelfregie BBQ-Festival 2015. Zelfregiecoaching: 

mensen helpen mensen die dat zelf wensen. 
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5. GOEDE SAMENVATTING / AFSLUITING 
Samenvatting: 

De laatste alinea is te schrijven als een korte samenvatting met voor de 

lezer de gegevens over de mogelijkheden tot vinden/verkrijgen van 

informatie en/of contact met de schrijver van het persbericht. 

 

Voorbeeld laatste alinea persbericht: 

 

Bent u geïnteresseerd in zelfregie, zelfregiecoaching en herstel, dan bent u 

van harte welkom bij onze presentaties “Door en Voor Samen”.  

Wilt u meer informatie hierover dan kunt u onze website 

http://www.doorenvoor.nl bezoeken of contactopnemen tijdens 

kantooruren met Eleonoor Willemsen, bereikbaar via tel.nr 073 6401752. 

 

Heldere einde-markering:  

Geef in duidelijke letters (vet of hoofdletters) aan waar het persbericht 

ophoudt. Je wilt niet dat er informatie in de krant verschijnt die niet voor 

publicatie bedoeld is. Zet dus de tekst “Einde tekst persbericht” tussen een 

dubbele lijn, of een andere markering zoals je ook gedaan hebt bij het 

beging met “Begin tekst persbericht”. Daarmee is duidelijk waar het 

inhoudelijk deel van je persbericht eindigt. Daaronder heb je ruimte voor 

opmerkingen voor de redactie. 

 

Voorbeeld einde markering: 

 

 

(Einde tekst persbericht) 

 

 

6. NOOT VOOR DE REDACTIE 
Nadat je met een markering (zie hiervoor) duidelijk hebt gemaakt waar het 

persbericht stopt begin je altijd met de duidelijke tekst “Noot voor de 

redactie”, eventueel aangevuld met de tekst “Voor directe plaatsing” of als 

er een plaatsingsverbod tot een bepaalde datum en/of tijdstip op zit met de 

tekst “EMBARGO tot …..dag, ….. datum, om ….. uur. Deze aanduiding 

over de plaatsing kun je ook aan het begin onder PERSBERICHT opnemen. 

Belangrijk is dat je daaraan denkt. Het hoeft zeker niet dubbel vermeld te 

worden.  

 

Zorg voor een bereikbare contactpersoon.  

In de noot voor de redactie vermeld je de naam van degene bij wie er meer 

informatie te krijgen is, ook buiten kantoortijd. Een redacteur die het 

persbericht wil gebruiken, wil bijvoorbeeld nog wat aanvullende informatie, 

of wil een afspraak maken voor een interview. Die redacteur heeft een 

strakke deadline, dus die wil niet geconfronteerd worden met een afwezige 

contactpersoon, of iemand die inhoudelijk niks te melden heeft. De 

contactpersoon moet dus op de dag van verschijning van het persbericht 

klaar zitten bij de telefoon en de computer, en over goede, extra informatie 

http://www.doorenvoor.nl/
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/mondeling/modellen/interview
http://www.carrieretijger.nl/beroep/taal-communicatie/media/tekst/redacteur/index_html
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beschikken. De organisatie moet bereid zijn tijd te spenderen aan het 

geven van interviews. Het eenvoudigst is het vermelden van zijn/haar 06-

nummer waarop de contactpersoon altijd bereikbaar is. Verslaggevers en 

redacteurs bellen in de praktijk niet altijd onder kantoortijden is de 

ervaring. 

 

Voorbeeld Noot voor redactie: 

 

Noot voor de redactie: 

Contactpersoon voor dit persbericht is: Eleonoor Willemsen 

Tel. 06 12345678 / e-mail: eleonoor@doorenvoor.nl 

 

 

Extra info voor de verslaggever of redacteur: 

Je kunt onder “Noot voor de redactie” eventueel nog een alinea met wat 

extra informatie over jouw bedrijf of jouw initiatief toevoegen. Jij weet 

daar zelf alles van, maar een redacteur is niet altijd bekend met de 

omstandigheden. Het maakt het voor een verslaggever eenvoudiger als jij 

alvast wat achtergrondinformatie geeft. 

 

Voorbeeld achtergrondinformatie: 

 

Extra informatie over Door en Voor: 

Door en Voor ontwikkelt, organiseert en ondersteunt zowel fysiek als 

theoretisch al ruim 15 jaren initiatieven die bijdragen aan een samenleving 

waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft zich 

persoonlijk te ontwikkelen.  

In eerste instantie opgezet en georganiseerd vanuit het principe door en 

voor (ex)GGZ-cliënten, maar door de jaren heen gegroeid tot een 

organisatie die op het sociale, maatschappelijke, geestelijke en somatische 

vlak haar sporen heeft verdiend door actieve inzet van: 

- intern opgeleide ervaringsdeskundigen 

- cliëntenvertegenwoordigers,  

- FACT-teamleden,  

- herstelcoaches,  

- zelfregiecoaches,  

- teamcoaches,  

- WRAP-facilitators,  

- crisiskaart® consulenten,  

- docenten,  

- voorlichters  

- en persoonlijke adviseurs en/of serviceverleners (o.a. hulp bij 

belastingaangifte, ondersteuning eigen administratie, formulierenhulp). Wij 

kunnen daarvoor putten uit een door ons opgezette en actueel gehouden 

databank met een groot aantal (±200) ervaringsdeskundigen.  

mailto:eleonoor@doorenvoor.nl
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Daarnaast wordt maatwerk geleverd op vragen en/of ontwikkelingen 

binnen het sociale domein van mensen op alle gebieden.  

Denk daarbij aan: 

 het opzetten en exploiteren van zelfregie centra’s (Oss, Helmond, 

Uden, Cuijck);  

 ontwikkelen en doceren van specifiek gevraagde opleidingen;  

 organisatie Anti Stigma Project Brabant;  

 organiseren van herstelwerkplaatsen; 

 houden van inloop cafés voor lotgenoten (NAH Café Brein Den Bosch);  

 herstel- en zelfregieondersteuning aan eerste lijn zorg (o.a. huisartsen, 

praktijkondersteuners, basis GGZ, @cetera); 

 cliënten steunpunten; 

 themagerichte onderzoeken (o.a. dak- en thuislozen); 

 project Cliënten Atlas in samenwerking met de website 

ervaringswijzer.nl; 

 deelname aan zorgmarkten en themabijeenkomsten; 

 stageadres voor studenten; 

 het bieden van een platform voor ervaringsverhalen en publicaties via 

onze website; 

 vraagbaak en adviezen WMO-raden; 

 ondersteuning buurt en wijkprojecten; 

 @cetera. 

 

 

Praktische informatie voor de redacteur of verslaggever: 

Je kunt daarnaast ook verdergaande informatie geven over zaken als:  

 het aantal bijlages; 

 de titel van elke bijlage (achtergrondinformatie, uitnodiging, foto o.i.d.); 

 Zet op elke bijlage de afzender en een copyright-aanduiding. 

 een concept-bijschrift bij een meegezonden foto (wat/wie staat op de 

foto); 

 het adres van de webpagina waar je de bij het persbericht horende 

digitale foto’s hebt staan. Dus bijvoorbeeld:  

“Bijbehorend rechtenvrij beeldmateriaal vindt u op 

www.mijndomein.nl/persbericht/illustraties/index.html”. 

 Zet achterop de foto’s naast de copyright-aanduiding (de fotograaf en 

eventueel de aanduiding ‘vrij van rechten’), de opnamedatum en wie of 

wat je op de foto ziet.  

 Stel mits mogelijk achtergrondinformatie en foto’s voor downloaden 

beschikbaar via internet onder vermelding van een direct klikbare link, 

dus voorafgegaan met http:// 

®         ©
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 7. VERZENDEN / PLAATSEN VAN PERSBERICHTEN 
Hoe nu verder: 

Zo. Klaar is het maken van een persbericht. Dat viel best mee toch?. Nu je 

in deze cursus hebt gezien hoe je een persbericht moet opbouwen, kun je 

zelf aan de slag om een persbericht te schrijven met je eigen informatie 

erin. Daarna kun je het dan naar de redactie van een of meerdere kranten, 

weekbladen, huis aan huis bladen, kabelkrant, Radio- TV-stations @cetera 

sturen. Tegenwoordig is het gebruikelijk persberichten per email naar de 

redactie(s) te zenden, maar ook een persbericht schrijven op papier kan 

nog steeds. 

 

Het (email)adres van de redactie van een krant of andere media is te 

vinden in het colofon. Dit is een kolom in de krant waarin allerlei gegevens 

zoals (email)adres, telefoonnummers en dergelijke van de redactie zijn 

vermeld. Je kunt deze gegevens natuurlijk ook op internet opzoeken. Op 

internet vind je dus veel adressen van mogelijke kranten die jouw bericht 

wel willen plaatsen.  

 

Als je helemaal klaar bent met het persbericht schrijven, kun je het 

persbericht versturen aan redacties. Uiteindelijk bepaalt de redactie of het 

bericht geplaatst wordt of niet. Dat is een belangrijk verschil tussen een 

advertentie en een persbericht. Als je een goed persbericht hebt 

geschreven is, zoals al herhaald aangegeven, de kans echter groot dat een 

plaatselijke krant of weekblad jouw nieuws gewoon opneemt in de 

volgende uitgave. 

Heb je alle in deze cursus aangegeven stappen gevolgd? Gefeliciteerd, dan 

sta jij waarschijnlijk binnenkort in de krant met je persbericht. 

Geef via onze website www.ZelfhulpVerbindt.nl of email 

info@zelfhulpverbindt.nl een reactie als het je gelukt is een stukje te 

schrijven waarmee je de krant hebt gehaald. Liefst met een voorbeeld er 

bij, dan kunnen we dat misschien in een van onze cursussen met trots 

weer als actueel voorbeeld gebruiken voor nieuwe deelnemers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nickypent.nl/publiciteit/welke-media-willen-over-jou-publiceren/
http://www.nickypent.nl/publiciteit/welke-media-willen-over-jou-publiceren/
http://www.nickypent.nl/publiciteit/10-tips-om-een-onvergetelijke-indruk-op-de-redactie-te-maken/
http://www.zelfhulpverbindt.nl/
mailto:info@zelfhulpverbindt.nl
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Verzending: 

Maak gebruik van een (verzend)lijst met e-mailadressen waar je het 

persbericht aan wilt sturen. Zoals hiervoor aangegeven, zijn op internet 

contactgegevens van redacties van betreffende media gemakkelijk en in 

een groot aantal te vinden. (zie ook de bij deze cursus opgenomen bijlage 

“Medialijst persberichten plaatsen”). 

 

Bij lokale media en buurt- of wijkkranten maak je de grootste kans dat je 

bericht geplaatst wordt. 

Houd steeds voldoende rekening met onderstaande tips: 

 Bedenk wat een goede timing is: wanneer komt de krant of andere 

“drager” uit en hoe vaak? Bijvoorbeeld elke woensdag? Houd rekening 

met de deadline, die kan per redactie anders zijn. 

 Plak het persbericht zichtbaar in de e-mail (niet als bijlage!). 

 Het persbericht zeker niet in 1 keer naar de hele adressenlijst sturen.  

 Stuur apart naar iedere redactie of stuur een blinde kopie naar andere 

redacties (BCC veld). 

 Richt je e-mail aan de redacties in neutrale bewoordingen waaruit niet 

is op te maken wie het bericht allemaal ontvangen. 

 Als je de redacteur persoonlijk kent, kun je de e-mail ook persoonlijk 

aan hem/haar richten c.q. verzenden. 

 

Persbericht plaatsen op websites: 

Persberichten kun je op diverse websites plaatsen. Naast het plaatsen van 

het persbericht op de eigen website of sociale media, kan het ook op 

andere websites geplaatst worden. Je kunt op deze manier profiteren van 

meer media aandacht. Daarnaast is deze media aandacht vaak gratis. 

Controleer het persbericht goed op inhoud-, spelling- en/of stijlfouten, 

want als je het bericht eenmaal via websites of sociale media hebt 

verstuurd dan kun je er niets meer aan veranderen. 

 

Persbericht plaatsen of publiceren tegen betaling: 

Als je wilt betalen voor een persbericht dan heeft dit voordelen. Bespaar 

jezelf moeite en werk om persberichten te plaatsen op diverse websites. 

Plaats een betaald persbericht en je persbericht krijgt extra aandacht en 

een prominente link naar je persbericht. Voeg een link toe aan het 

persbericht en verstuur dit slechts 1 maal. Veel websites nemen 

persberichten over en publiceren deze op de eigen sites via de aangeboden 

RSS feed. Meestal binnen een uur verschijnt het bericht dan op andere 

websites en wordt al snel opgepikt door zoek machines en door Google 

nieuws. Dit in tegenstelling tot gratis persberichten waar het niet mogelijk 

is een link naar je website op te nemen. 

 

Er zijn diverse bedrijven waar u persberichten kunt laten publiceren met 

uiteen lopende tarieven. Om moverende redenen worden ze hier niet 

genoemd, maar via internet zijn ze zeker te ontdekken. 
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Beeldmateriaal. 

Je kunt ervoor kiezen beeldmateriaal (foto's, dia's) mee te sturen met een 

persbericht. Dit beeldmateriaal moet van goede kwaliteit zijn, anders is 

het, zeker voor tijdschriften en dergelijke, onbruikbaar. Veel handiger is 

digitaal beeldmateriaal. Maar in plaats van dit meteen als bijlage mee te 

sturen, kun je beter onderaan het persbericht bij “Noot voor de redactie” 

vermelden waar de bestanden te downloaden of op te vragen zijn. Dat 

scheelt overbelaste mailboxen van ontvangers. Ook voor digitaal 

beeldmateriaal geldt dat het van hoge kwaliteit moet zijn (minstens 300 

dpi), wil het bruikbaar zijn voor drukwerk. Die bestanden zijn groot. Maar 

voor plaatsing op het web is juist weer behoefte aan kleine bestanden. 

Zorg dus ook voor beeldmateriaal dat geschikt c.q. passend is voor 

plaatsing op het web. Laat je over deze materie voorlichten door een 

goede vormgever of website bouwer. 

 

Medialijst voor plaatsing buiten buurt, wijk of regio: 

Naast je eigen (verzend)lijst met e-mailadressen kan het gemakkelijk zijn 

een overzicht te hebben van de vele landelijke media? Welke media vaak 

gebruikmaken van persbureaus. Vaak kan dit zelfs gratis. Hieronder een 

zeker niet compleet overzicht als extra steuntje in je persberichtenrug. 

 

Databanken: gratis persbericht plaatsen 

 OnlinePersbericht.com 

 Persberichten.biz 

 NLPersberichten.nl 

 Jouw Persbericht 

 Persbericht.nu 

 NuBericht.nl 

 Gratis persberichten 

 Artikel Marketing 

 Online-persberichten.nl 

 Online-persberichten.com 

Databanken: betaald persbericht plaatsen 

 Nieuwsbank 

 ICT persberichten 

 EZPress 

 Press Here 

 Agrarische persberichten 

 Belga direct 

 Persberichten.be 

 Nieuwsloket.nl 

 I-Press 

Redacties kranten en persbureaus 

 Algemeen Nederlands Persbureaus (ANP) 

 Geassocieerde Pers Diensten (GPD) 

 Reuters 

Redactie tijdschrijften, dagbladen en websites 

 Handboek Nederlandse pers 

 Nederlandse kranten op internet 

 Kranten en tijdschriften 

 Tijdschriften (Missmag) 

 Info-Nederland (persberichten van verenigingen en stichtingen) 

http://www.onlinepersbericht.com/
http://persberichten.biz/index.php
http://www.nlpersberichten.nl/
http://www.jouwpersbericht.nl/
http://www.persbericht.nu/
http://www.nubericht.nl/
http://gratispersberichten.net/
http://artikel-marketing.com/gratis-persbericht-plaatsen/
http://www.online-persberichten.nl/
http://online-persberichten.com/
http://www.nieuwsbank.nl/
http://www.persberichten.com/
http://www.ezpress.eu/persberichten.php
http://www.presshere.nl/
http://www.nieuwsgrazer.nl/phorum/index.php
http://www.belgamediasupport.be/pressrelease/today.do
http://www.persberichten.be/
http://www.nieuwsloket.nl/
http://www.persberichtvoorbeeld.nl/
http://www.anp.nl/index.html
http://www.gpd.nl/
http://www.reuters.com/
http://www.handboeknederlandsepers.nl/
http://www.kranten.com/
http://www.cybercomm.nl/~one2one/magazine.html
http://www.missmag.nl/
http://www.info-nederland.nl/
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8. OPDRACHT / VOORBEELD 
Opdracht: 

Om jezelf te testen is het voorstel enkele groepjes te vormen van 3-4 

personen en samen een onderwerp te bepalen waar je een kort en krachtig 

persbericht over gaat schrijven, daarbij rekeninghoudend met wat in deze 

cursus is verteld en wat je er van hebt opgestoken. Als hulpje staat 

hieronder nog een keer de hoofdindeling van een simpel, fictief persbericht. 

Als jullie het daar mee eens zijn (zelfregie) dan veel SUCCES. Je krijgt 

hiervoor 15 minuten. 

 

Nabespreking: 

Na dat kwartier zullen we een en ander in de hele groep nabespreken zover 

daar (nog) tijd voor is. 

 

Voorbeeld fictief persbericht: 

Voorbeeld van een persbericht: 

[Kop] 

Persbericht 

Plaats, datum van vandaag 

[Titel] 

Kosteloos een persbericht plaatsen 

[Inleiding] 

Iedereen kan zelf een persbericht plaatsen en vaak kan dat ook kosteloos. 

Kennis is wel noodzakelijk om een goed persbericht te schrijven. Informatie 

over het schrijven van een persbericht kan online geraadpleegd worden. 

[Kern] 

Bedrijven en instellingen zoeken naar manieren om aandacht te krijgen 

voor een nieuwsfeit. Persberichten kunnen gratis geplaatst worden op 

internet. Daarnaast kan er ook betaald worden voor de distributie van uw 

persbericht. De website “http://www.persberichtplaatsen.nl” geeft 

informatie en tips over het schrijven van een persbericht. Iedereen kan 

correct een persbericht opstellen. Daarnaast kan men ook kosteloos online 

persberichten inzenden, op genoemde website vindt u hier meer informatie 

en tips over. 

[Samenvatting] 

Plaats gratis een persbericht op het internet en betaal niet voor de 

distributie daar van. Op de website van 

“http://www.persberichtplaatsen.nl” vind u meer informatie over het 

schrijven en publiceren van een persbericht. 

[Noot voor de redactie] 

Noot voor de redactie niet voor publicatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

B. Rooijakkers, zelfregiedocent 

Telefoonnummer: 010-2345678 

E-mail: b.rooijakkers@zelfregiedocent.nl 

website: http://www.zelfregiedocent.nl 
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BIJLAGE 1: 
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BIJLAGE 2: 

EVALUATIEFORMULIER CURSUS “   

“PERSBERICHTEN SCHRIJVEN IN HET KORT” 

Wat vindt je van de organisatie?  

Wat vindt je van het uitgereikte 
lesmateriaal? 

 

Wat vindt je van de verzorging 
(koffie, thee, enzovoort? 

 

Wat vindt je van de gekozen 
lestijd, de duur van de cursus en 
de indeling? 

 

Wat vindt je van de 
accommodatie? 

 

Gaf het geboden 
cursusprogramma voldoende 
mogelijkheid tot interactie? 

 

Wat vindt je van de behandelde 
cursusstof? 

 

Sloot het geboden 
cursusprogramma goed aan bij 
jouw kennis en ervaring? 

 

Wat vindt je van de 
cursusbegeleider(s)? 

 

Heb je nog suggesties voor de 
cursus? Zo ja, welke? 
 

 

 

Inleveren bij de cursusleider(s) of toezenden via het correspondentieadres. 


