
Het persbericht

 Waarover

 Hoe te schrijven

 Aan wie gericht

 Wanneer te versturen



Hoe kom ik in het nieuws

 Eigen podia voor eigen nieuws

 De wedstrijd van A3 is een uurtje later

 Andermans podia voor groter belang

 Anderen naar je toe halen

 Lange termijn denken

 Eigen correspondent



Waarover

 Natuurlijk over wat je te melden hebt
 Wil je iets vertellen aan je leden
 Wil je iets vertellen over je club
 Gaat het om feiten of meningen

 Wie wat waar wanneer
 Waarom en hoe

 Maar denk aan cababa
 Conflict of Calamiteit
 Actualiteit
 Belang
 Afstand
 Bekendheid
 Afwijking



Afstand 



Hoe te schrijven 1

 Gewin Genot Gemak voor de journalist

 Recht op het doel af

 Knippen en plakken

 Gewin Genot Gemak voor de lezer

 What’s in for me?

 Richt je op de juiste doelgroep

 Probeer anderen niet te verleiden



Even oefenen

 Persbericht Olst-Wijhe



Persbericht Olst



Persbericht schrijftips

 Eerste zin is wat je het eerst kwijt wil

 Andere feiten in de juiste volgorde

 Kies te begrijpen woorden (jargon?)

 Maak korte zinnen

 Denk in beelden

 Schrijf zoals je het ook tegen een kennis vertelt



Foto er bij?

 Och, waarom niet

 Maar wel een mooie

 Beeld?

 Jij zelf?

 Overzicht? Detail?

 Liggend

 300dpi en 1mb



Controle

 Lees de tekst hardop voor

 Je hoort je fouten

 ‘Bekt’ de tekst?

 Staat er alles er in wat je er in wil hebben

 Naw-gegevens voor de lezer

 Naw-gegevens voor de journalist



Versturen

 Niet eerst bellen

 Per mail

 Tekst en foto als bijlagen (gewin, genot, gemak)

 Ruim van te voren maar ook weer niet te ruim van te voren

 Deadlines verschillende media

 Nabellen bij groot belang

 Free publicity?



Nog wat taaldingen 1

 Schrijf in tegenwoordige tijd

 Het heeft geregend (voltooid deelwoord)

 Het regende (verleden tijd)

 Kies voor een bedrijvende stijl

 De politie bekeurt de man

 De man wordt door de politie bekeurd



Nog wat taaldingen 2

 Met de deur in huis

 Plaats en tijd zijn bijna nooit nieuws

 Schrijf heldere taal
 Toeristen bezoeken de kathedraal

 De kathedraal wordt door toeristen bezocht

 Tover een beeld op iemands netvlies

 Vaktaal is niet verboden

 Vermijd afkortingen

 Hetzelfde niet nog eens


