
in zes 
stappen

EEN HANDLEIDING IN PERSCOMMUNICATIE 

OP DE VOORPAGINA



Breng je een innovatief product op de markt? Maakte jouw bedrijf de 

voorbije tijd een explosieve groei door? Of sleepte je onlangs een award 

in de wacht? Dan is dat een uitgelezen kans om media-aandacht te 

krijgen.    

Dankzij PR – voluit Public Relations – toon je jouw bedrijf aan de

buitenwereld. De (traditionele en online) media vormen een vitrine, 

waarin je jouw bedrijfsnaam kenbaar kan maken. Potentiële klanten, 

maar ook toekomstige medewerkers, interessante leveranciers, nieuws-

gierige buurtbewoners of andere ‘stakeholders’ (denk maar aan de werk-

geversorganisaties) pikken jouw boodschap op. Werpt dat z’n vruchten 

af? Daar zijn figuren als Elon Musk (Tesla), Wouter Torfs (Torfs), maar 

ook heel wat Limburgse ondernemers van overtuigd. 

Ben je klaar om in hun voetsporen te treden? In dit handboekje geven 

we graag praktische tips om een geslaagde persactie op poten te zetten.

Veel leesplezier!  

Goele Lemmens
Persverantwoordelijke LRM

Bert Stas
PR-advisor Idearté
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Journalisten leven van primeurs. Dat is een ijzeren wet, die de laatste jaren aan belang wint. Grosso 

modo zijn er twee manieren om jouw persbericht de wereld in te sturen: 

LET OP:

in de concurrentiestrijd tussen persgroepen is een scoop van 

goudwaarde. Maar wissel doordacht af: kies in functie van het 

nieuws aan welke journalist je jouw primeur geeft. 

Situering van PR Wat is nieuws? 

TWEE VOORDELEN

BAKEN JE KERNBOODSCHAP AF

DE POWER VAN EEN PRIMEUR

BAKEN JE KERNBOODSCHAP AF

Als je begint met PR moet je één zaak goed beseffen: een persbericht is geen advertentie.

Sterke persacties leiden tot een grotere merkbekendheid. En da’s uiteraard positief. Maar verwacht je 

niet aan 20% meer omzet de dag nadat jouw bedrijf de krantenpagina’s heeft gesierd. Daar bestaan 

andere communicatiemiddelen (advertenties, Google Ads, flyers, conversietechnieken …) voor. PR is 

een marathon, een inspanning op langere termijn. Geen commerciële sprint. 

1 2

Is alles rozengeur en maneschijn in PR-land? Toch niet. Als je een persbericht lanceert, zal een 

journalist jouw boodschap niet klakkeloos copy-pasten. Hij of zij geeft er een eigen twist aan en zoekt 

naar een invalshoek op maat van zijn lezerspubliek. Besef dus dat je de boodschap nooit 100% kan 

controleren. Wil je interpretatiefouten tot een minimum herleiden? Baken dan een duidelijke kern-

boodschap af én bereid je voor op mogelijke vragen van journalisten (cfr. infra). 

Het belang van PR 
IN 30 SECONDEN

Rond het woord ‘PR’ hangt soms nog een waas van mysterie. Sommige bedrijven gaan er verkeerde-

lijk vanuit dat je – mits een dure lunch in de betere sterrenzaak (met whisky en sigaar achteraf) – een 

journalist overtuigt om jouw bedrijf in de krant te zetten. 

Tot spijt van wie het benijdt, niets is minder waar. Een PR-adviseur is geen lobbyist. Journalisten zijn 

van nature nieuwsjagers: je overtuigt hen niet met een uitgebreid diner, maar verlekkert hen met een 

exclusief nieuwtje dat impact heeft op een breed publiek. In de volgende alinea’s zoomen we in op het 

belang van beide dimensies (‘exclusief nieuwtje’ en ‘brede impact’). 

EEN PERSACTIE DRAAGT 
BIJ TOT JOUW MERK-

BEKENDHEID OP LANGERE 
TERMIJN, MAAR IS GEEN 
COMMERCIËLE ACTIE OP 

KORTE TERMIJN

BEREID JE TOT IN DE 
PUNTJES VOOR, OM VER-
KEERDE INTERPRETATIES 

TE VOORKOMEN

EEN PR-ACTIE IS HEEL 
BETAALBAAR, TERWIJL HET 
JOUW BEDRIJF ONBETAAL-

BARE AANDACHT OPLEVERT

Ofwel breng je een verhaal in primeur. 

Deze tweede vorm van PR maakt snel op-

gang. De grootschalige mediagroepen in 

ons land zijn zich goed bewust van hun 

slagkracht. Daarom vragen – eisen – ze 

exclusieve verhalen op maat van hun le-

zerspubliek. In ruil krijg je aandacht in de 

verschillende media(kanalen) die tot hun 

respectievelijke groep behoren. Het voor-

deel hier is dus dat je meer ruimte (aan-

dacht) krijgt, het nadeel dat andere media 

jouw verhaal niet oppikken wanneer het al 

bij een concurrent verschenen is.
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Ofwel leg je een brede perslijst aan en 

bezorg je jouw bericht in één ruk aan alle 

journalisten die interesse tonen in jouw 

verhaal. Het voordeel is dat jouw verhaal 

in veel media verschijnt, het nadeel 

dat de omvang van de artikels allicht 

beperkter is. 

+

Het opzetten van een professionele 

persactie vergt relatief weinig budget. Of 

je het nu zelf doet, dan wel samenwerkt 

met een PR-bureau: een persactie is 

betaalbaar, en je krijgt er onbetaalbaar 

veel aandacht voor in ruil. Wie de tarieven 

van een krantenadvertentie naast zijn 

PR-budget legt, hoeft niet lang na te 

denken.

Anderzijds krikt een geslaagde persactie 

de geloofwaardigheid van jouw bedrijf 

enorm op. In een advertentie schreeuw 

je zelf van de daken hoe geweldig jouw 

product of dienst wel niet is. Maar als 

een journalist jouw persbericht oppikt en 

er een objectief verhaal over schrijft, dan 

komt dat veel overtuigender binnen bij 

de lezer. 

+
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Nieuws ‘maken’ 

Als mediabedrijf wil je zoveel mogelijk lezers, kijkers of luisteraars boeien. Daarom geeft een 

journalist de voorkeur aan verhalen waar veel mensen bij betrokken zijn. 

De wet van de grote getallen is belangrijk: in het vroegere Ford Genk was zelfs een bagatel voldoende 

om de voorpagina van Het Belang van Limburg te halen, omdat heel wat Limburgers (in)direct voor 

Ford werkten. Voor een klein (niche)bedrijf is het iets complexer om in de kijker te lopen… tenzij 

jouw activiteit impact heeft op het leven van veel mensen.

IMPACT OP EEN BREED PUBLIEK

3

Wie begeesterd is door zijn eigen bedrijf, dreigt een tikkeltje bedrijfsblind te worden. Vraag je je af 

welke nieuwswaardige verhalen er door de gangen van jouw bedrijf waren? Via deze 15 vragen kijk je 

door de bril van een journalist naar jouw activiteiten… en vind je inspiratie voor een volgend persbericht: 

Wat is nieuws? 
IN 30 SECONDEN

JOURNALISTEN ZIJN OP 
ZOEK NAAR EXCLUSIEF 

NIEUWS

GA OP ZOEK NAAR
VERHALEN MET IMPACT 

OP ZOVEEL MOGELIJK 
MENSEN

ER ZIJN TWEE MANIEREN 
OM JE NIEUWS BEKEND TE 
MAKEN: OFWEL VERTROUW 
JE JOUW VERHAAL TOE AAN 
ÉÉN MEDIUM, OFWEL VER-

SPREID JE HET GELIJKTIJDIG 
NAAR IEDEREEN

Nieuws ‘maken’ 
IN 30 SECONDEN

GA OP ZOEK NAAR 
NIEUWSWAARDIGE 

VERHALEN BINNEN JOUW 
BEDRIJF 

WEES OOK IN CRISIS-
TIJDEN BEREIKBAAR VOOR 

JOURNALISTEN

PUSH GEEN COMMERCIËLE 
BERICHTEN, MAAR KIJK MET 

DE OBJECTIEVE BLIK VAN 
EEN BUITENSTAANDER

• Viert jouw bedrijf binnenkort een jubileum 
(10-, 20-, 30-, ... jarig bestaan)? 

• Ben je van plan om te bouwen (verhuis, 
renovatie, nieuwe vestiging)? 

• Wordt er binnenkort een nieuwe directeur / 
manager aangesteld?  

• Breng je een nieuw (uniek) product op 
de markt of bied je een nieuwe (unieke) 
service aan? 

• Speelt jouw product of dienst in op maat-
schappelijke trends en evoluties 
(bv. vergrijzing, duurzaamheid, aandacht 
voor gezondheid,...)? 

• Ben je internationaal actief of ben je van 
plan het op korte termijn te worden? 

• Heeft jouw bedrijf de voorbije periode 
een spectaculaire groei gekend en/of een 
belangrijk contract afgesloten? 

• Steunt jouw bedrijf een goed doel? 

• Sponsort jouw bedrijf een bekende sportclub 
of een bekend evenement? Heeft jouw 
bedrijf een link met een bekende persoon / 
mediafiguur? 

• Neem je binnenkort deel aan een beurs? 

• Heb je recent een award, erkenning of 
certificaat behaald? 

• Plan je een investering (overname, nieuwe 
machine, oprichting dochterbedrijf, ...)? 

• Sta je voor een aanwervingsgolf (op zoek 
naar veel personeel)? 

• Beschik je over interessant cijfermateriaal, 
bij voorkeur verkregen via (wetenschappe-
lijk onderbouwd) onderzoek? 

• Kan je inhaken op actueel nieuws, bv. door 
een praktijkgetuigenis te geven of jouw 
mening te ventileren via een opiniestuk? 

Succes heeft vele vaders. Dus bij positief nieuws staat iedereen te springen om de eer op te strijken. 

Maar als je een echte relatie met de pers wil opbouwen, communiceer je ook met hen in crisistijden. 

Een bedrijfsbrand, nakende staking of tijdelijk probleem met jouw product? De kop in het zand 

steken werkt misschien voor struisvogels. Maar in de wereld van de PR verwacht iedereen duidelijke 

antwoorden en stellingnames. Ook als het even moeilijk loopt. 

GEEN COMMENTAAR
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Het ideale persbericht 

4

Nu je een resem bedrijfsnieuwtjes ontdekt hebt, popel je om jouw verhalen in een persbericht te 

gieten. Daarvoor bestaan enkele ongeschreven regels. Wij schrijven ze bij deze graag neer. 

“Voor die ene keer dat ik eens een persbericht 

neerpen, zet ik er meteen al mijn boodschappen 

in. Dan kan de journalist kiezen.” Nice try, but 

no cigar. Want een journalist bouwt een verhaal 

bij voorkeur rond één afgelijnd nieuwsfeit. Bied 

je meerdere insteken aan, dan zal hij/zij er één 

kiezen en uitdiepen. Het overige nieuws sneeuwt 

onder. Heb je meerdere nieuwtjes te vertellen? 

Reserveer ze dan voor een volgende persactie. 

Journalisten zijn taalpuristen. Bezondig je dus 

nooit aan taalfouten. En lees je tekst drie keer 

na voor je ‘m wereldkundig maakt. Schrijf bij 

voorkeur ook vlot en ietwat kleurrijk. En vermijd 

jargon of bombastische commercie.  

BEPERK JE TOT ÉÉN KERNBOODSCHAP

GEEN SCHRIJFFAUTEN

Nieuws draait om menselijke verhalen. Wil je 

jouw persbericht een menselijke touch geven? 

Doorspek je tekst dan met quotes van de CEO,

een expert of een andere getuige. 

GEEF JE BERICHT EEN
MENSELIJKE TOUCH

Los van de inhoud, zijn er enkele vormvereisten waaraan je perstekst moet beantwoorden. Een tekst 

bestaat altijd uit volgende bouwstenen: 

DE STRUCTUUR

Een persbericht is geen roman. Met deze tips 

breng je jouw boodschap bondig doch duidelijk 

over: 

HOU HET BONDIG EN DUIDELIJK

Staan er op jouw perslijst (cfr. infra) jour-

nalisten die verschillende talen spreken? 

Kies dan niet voor de gemakkelijkheids-

oplossing (lees: één Engelse versie voor 

iedereen). Schrijf een journalist altijd aan 

in zijn moedertaal. 

2

1

Beperk de lengte van jouw perstekst tot 

maximum 1,5 pagina. 

1

Begin jouw persbericht met een

prikkelende titel (eventueel geflankeerd 

door een ondertitel). 

3

Geef in het vervolg van de inleiding een 

antwoord op de basisvragen: wat, waar, 

wanneer, waarom, hoe? Dit is jouw kans 

om een journalist in een vijftal zinnen te 

overtuigen van de nieuwswaarde van jouw 

bericht. 

6

Vermeld ten slotte de relevante contact- 

gegevens van een bereikbare woord-

voerder, die de juiste antwoorden in 

zijn mouw heeft zitten bij eventuele 

persvragen. 

4

Verwerk jouw nieuws in verschillende 

alinea’s met teasende tussentitels.

2

Start jouw inleiding met de plaatsnaam 

en de datum. Zeker in regionale nieuws-

voering is zo’n plaatsnaam een reden om 

nieuws op te pikken.

5

Eindig met de boiler plate van jouw 

bedrijf, dat is een standaardbeschrijving 

met alle kerneigenschappen. 
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PERSBERICHT – 19 DECEMBER 2019 

LRM, Stad Lommel, Nyrstar en ENGIE huldigen Kristal Solar Park in 

Grootste zonnepark van Benelux is operationeel  

LOMMEL, 13 juni 2019 – Vandaag werd Kristal Solar Park in Lommel officieel ingehuldigd. 303.000 
fotovoltaïsche panelen liggen er voortaan te blinken op het bedrijventerrein Kristalpark III. Het 
mega-zonnepark met een vermogen van 99,5 MW is een initiatief van de Limburgse 
Investeringsmaatschappij LRM, de stad Lommel en Nyrstar. De installatie gebeurde door ENGIE 
Fabricom, die ook gedurende 15 jaar zal instaan voor het onderhoud van de zonnepanelen. 

Met 99,5 MW is Kristal Solar park het grootste zonnepark van de Benelux. 303.000 zonnepanelen en 
2.200 kilometer kabels liggen op een terrein van 93 hectare, wat overeenkomt met 200 
voetbalvelden. De nieuwe installatie produceert 85.000 MWh per jaar, het equivalent van een 
jaarlijks verbruik van bijna 25.000 gezinnen, en vermijdt een jaarlijkse CO₂-uitstoot van meer dan 
30.000 ton.  

Groene stopcontacten  

De omschakeling van de groene elektriciteit gebeurt op dit moment door Nyrstar. Via een directe 
lijn tussen het zonnepark en de technische installaties van Nyrstar zal het bedrijf alle elektriciteit 
van de zonnepanelen afnemen. Nyrstar vergroent door het gebruik van hernieuwbare energie het 
productieproces. 

Bedrijven die zich later vestigen op het bedrijventerrein Kristalpark III kunnen ook een aansluiting 
op het zonnepark aanvragen. Op die manier zal er stapsgewijs minder stroom naar Nyrstar gaan en 
meer elektriciteit naar nieuwe bedrijven op de site. Die aanpak is uniek.  

“We laten burgers vanaf dit jaar mee participeren in het project”, zegt Bob Nijs, burgemeester van 
de stad Lommel. “Niet iedereen heeft immers de mogelijkheden om zonnepanelen te leggen, denk 
maar aan bewoners van appartementen of huizen waarvan het dak niet de juiste oriëntatie heeft. 
Door het zonnepark in Lommel open te stellen voor alle Lommelaren, kan iedereen investeren in 
zonne-energie. Ten slotte vergroot het zonnepark ook de aantrekkelijkheid van het 
bedrijventerrein.” 

Economie en ecologie hand in hand 

“LRM investeert steeds meer in impactvolle klimaatprojecten”, zegt Tom Vanham, CEO van LRM. 
“Kristal Solar Park past perfect in onze eigen klimaatdoelstellingen én realiseert 25 procent van de 
Vlaamse ambitie inzake zonnepanelen voor 2019. Vlaanderen streeft naar één zonnepaneel per 
Vlaming tegen 2020. Bovendien zijn we trots dat dit project het midden houdt tussen economie en 
ecologie. In alle fases van het project werd er op deze industriële site rekening gehouden met de 
aanwezige natuur. Ten slotte vergroot het zonnepark ook de aantrekkelijkheid van het 
bedrijventerrein.”  

Ook de ambitie van ENGIE Benelux wordt met dit indrukwekkende energieproject steeds meer 
werkelijkheid. “ENGIE heeft de ambitie om leider te zijn van de ‘zero carbon’ transitie”, zegt 
Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux. “Het project laat onze diepgewortelde expertise in 
zonne-energie zien, één van de hoekstenen van de energietransitie, en is een mooi voorbeeld van 
de brede waaier aan energie-efficiënte oplossingen die ENGIE aan haar klanten aanbiedt. We zijn 
fier dat ENGIE met de bouw van Kristal Solar Park, goed voor 99,5 MW aan groene, lokale energie, 
van België een rolmodel in energie-efficiëntie maakt.” 

-- EINDE PERSBERICHT 

 
 

Over LRM 

LRM is een investeringsmaatschappij die economische groei in Limburg ontgint en stimuleert. We 
zorgen voor een stevige basis zodat bedrijven en projecten die jobs in Limburg creëren kunnen 
groeien. Onze financiële middelen en expertise zorgen, samen met de troeven van Limburg, voor een 
unieke voedingsbodem. Meer info: www.lrm.be 

 

Meer info:  

Goele Lemmens, persverantwoordelijke LRM 
g.lemmens@lrm.be 
+32 474 xx xx xx  
www.lrm.be  

VOORBEELD PERSBERICHT

TITEL

TUSSENTITEL

INLEIDING

BOILER PLATE

CONTACT-
GEGEVENS
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Oh ja, voor we het vergeten… Vergeet de flashy opgemaakte pdf’s van deze wereld. Verstuur jouw 

persbericht bij voorkeur als een Word-document, in een duidelijk lettertype en een eenvoudige opmaak. 

Zo krijgt een journalist de kans om jouw basisinformatie te kopiëren, en deze naar eigen inzicht te 

boetseren. 

GOOD OLD WORD

Grosso modo zijn er drie categorieën binnen de media: 

Verstuur
jouw persbericht 

DRIE CATEGORIEËN EN VIJF INSTEKEN

5

Als je tijd investeert in het uitschrijven van een flitsende perstekst, dan wil je ook dat zoveel mogelijk 

journalisten jouw nieuws oppikken. Je hoeft geen Nobelprijslaureaat Wiskunde te zijn om te beseffen: 

hoe meer (relevante) journalisten je aanschrijft, hoe breder jouw coverage. 

De online media zijn een buitenbeentje. Zie hen echter niet over het hoofd bij het opmaken van jouw 

perslijst. Binnen de geschreven en audiovisuele pers zijn voor een bedrijf – afhankelijk van de insteek 

van jouw verhaal – de volgende kanalen belangrijk: 

Het ideale persbericht 
IN 30 SECONDEN

EN TEN SLOTTE, RESPECTEER DE ONGESCHREVEN VORMVEREISTEN BINNEN PR: VER-
PAK JE BOODSCHAP IN EEN SIMPEL WORD-DOCUMENT, VERMELD PLAATS EN LOCATIE 

IN HET BEGIN VAN JOUW INLEIDING EN SLUIT JOUW PERSBERICHT AF MET EEN BOILER 
PLATE EN CONTACTGEGEVENS

ZORG DAT JOUW INHOUD OP PUNT 
STAAT: BRENG ÉÉN DUIDELIJKE KERN-
BOODSCHAP, WERK MET QUOTES EN 

SCHRIJF VLOT EN FOUTLOOS

HOU HET BONDIG EN DUIDELIJK: BRENG 
JE VERHAAL IN MAX. 1,5 A4, SCHRIJF 
IN DE MOEDERTAAL VAN EEN JOURNA-

LIST EN VOLG DE BASISSTRUCTUUR DIE 
PERSBERICHTEN TYPEERT 

NATIONALE MEDIA 
(bv. nationale tv, nationale radio, 
nationale kranten en magazines)

REGIONALE (IN ONS GEVAL:
LIMBURGSE) PERS 

(bv. TVL, Het Belang van Limburg, 
Radio 2 Limburg)

LOKALE CORRESPONDENTEN  
gemeentelijke nieuwskanalen, maar 
zeker ook de lokale correspondenten 

van de grote nieuwsmerken 

B2B
(bedrijfsmagazines, magazines
van werkgeversorganisaties …) 

VAKPERS  
(nichemedia die specifiek berichten 

over jouw sector) 

ÉÉN BOODSCHAP

BEELDEN OF PHOTO

OPPORTUNITY

GEEN SCHRIJFFAUTEN

TYPOGRAFIE

Duidelijk lettertype

STRUCTUUR

Titel, datum / plaats,

inleiding, tussentitel,

boiler plate

VORM

Word-doc in huisstijl

MAX 1,5 PAGINA

essentie, geen poëzie

JUISTE TAALKEUZEQUOTES

CONTACT INFO

PERSBERICHT

• Geschreven pers (kranten, magazines …)

• Audiovisuele pers (radio en tv)

• Online media (veelgelezen blogs, 
nieuwssites, influencers)
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Zorg ervoor dat jouw perslijst zoveel mogelijk 

relevante adressen bevat. Adressen verzamelen 

is het halve werk. Daarna is het een constante 

uitdaging om die perslijst te updaten. Verzamel 

alle foutmeldingen of berichten over functie-

wissels en werk jouw lijst bij. Als ware het een 

CRM-variant.  

HOU JOUW PERSLIJST
IN TOPCONDITIE

VERSTUUR JOUW PERSBERICHT
OP HET JUISTE MOMENT

Nieuws? Check! Een leuk persbericht? Check! 

Een relevante perslijst? Check! We zijn klaar om 

de wereld te veroveren. Maar wanneer verspreid 

je jouw nieuws het best? Het antwoord klinkt 

kinderlijk eenvoudig: maak je nieuws wereld- 

kundig op een moment waarop er weinig ander 

nieuws is. Mik met andere woorden op komkom-

merperiodes. Tijdens de schoolvakanties liggen 

heel wat communicatieverantwoordelijken 

languit - met een cocktail in de hand - aan de 

Costa Brava. Op dat moment krijgen journalisten 

merkelijk minder persberichten in de mailbox. 

Door die nieuwsschaarste vergroot de kans dat 

jouw verhaal opgepikt wordt. 

Welke dag je er ook uitpikt om je persbericht te 

versturen: journalisten druppelen vanaf 10 uur 

binnen op de redactie. Zorg dus dat jouw pers-

bericht op dat moment in de mailbox zit. Wacht 

je tot de namiddag, dan is er geen tijd meer om 

het verhaal op te pikken en uit te werken. 

Verstuur
jouw persbericht

IN 30 SECONDEN

MAAK EEN ZO VOLLEDIG MOGELIJKE PERSLIJST AAN, DIE 
ZOWEL DE GESCHREVEN, DE AUDIOVISUELE ALS DE ONLINE 

MEDIA COVERT 

VERSTUUR JE PERSBERICHT – INDIEN MOGELIJK - IN 
NIEUWSLUWE PERIODES EN VOOR 10U ’S OCHTENDS

UPDATE JOUW PERSLIJST ALS JE FOUTMELDINGEN KRIJGT, 
ZODAT ZE ALTIJD ACCURAAT BLIJFT

SELECTEER IN FUNCTIE VAN DE INHOUD VAN JOUW PERS-
BERICHT RELEVANTE JOURNALISTEN, DIE EFFECTIEF INTE-
RESSE KUNNEN HEBBEN IN JOUW VERHAAL. DENK DAARBIJ 
OOK ZEKER AAN LOKALE/REGIONALE MEDIA EN VAKPERS.
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6

Wees daarom selectief met het opzetten van persconferenties. De vuistregel:

als je het verhaal evengoed in een persbericht kan vertellen, doe dat dan ook.

Wanneer is een persmoment wél de moeite waard?

WANNEER EEN PERSMOMENT? 

Een persuitnodiging is een heuse evenwichts-

oefening: je wil journalisten prikkelen, zonder 

het nieuws te verklappen. Enkele tips voor een 

sterke persuitnodiging: 

DE KUNST GENAAMD
‘PERSUITNODIGING’

Wanneer het onderwerp zo complex is dat 
het waarschijnlijk persoonlijke vragen 
oproept.

21

Als het om een enorm belangrijk nieuws-
feit gaat (een aankondiging die heel veel 
mensen aanbelangt). 

Organiseer een geslaagde 
persconferentie 
Er was eens… een tijd waarin persconferenties drukbezocht werden door journalisten van allerlei 

pluimage. Vandaag de dag is dat veel minder het geval. Enerzijds is de tijdsdruk hoger (en komen 

journalisten dus minder makkelijk ter plaatse). Anderzijds zijn er minder nieuwsgroepen (cfr. supra), 

waardoor één journalist soms meerdere mediamerken vertegenwoordigt tijdens een persmoment. 

16

Journalisten willen nieuws snel, efficiënt en 

bij voorkeur visueel capteren. Een persmoment 

start bij voorkeur in de late voormiddag of vroege 

namiddag, en neemt maximum 45 minuten in 

beslag. 

Deze tips garanderen een vlot verloop van jouw 

persconferentie:

HET PERSMOMENT ZELF

1

Duid iemand aan als woordvoerder. Hij/zij 
neemt het welkomstwoord voor zijn reke-
ning en geeft de respectievelijke sprekers 
het woord. 

1

Wees volledig: geef een antwoord op de 
basisvragen wie?, wat?, waar? en wanneer?

2

De toelichting zelf neemt ongeveer 15 à 20 
minuten in beslag. Daarna is er tijd voor 
vragen van de aanwezige journalisten. De 
woordvoerder modereert deze vragenron-
de. Wil je je professioneel voorbereiden? 
Bereid dan op voorhand een Q&A voor, 
waarin je anticipeert op mogelijke
kritische (of minder kritische) vragen. 

2

Beloof geen gouden bergen. Journalisten 
mobiliseren met een opgeblazen aan-
kondiging, maar die belofte vervolgens 
niet inlossen? Da’s nefast voor jouw 
persrelaties. 

3

Voorzie tot slot een fotomoment. Denk 
goed na waar je een foto laat nemen en 
wie hierop dient te staan. Want de foto 
bij een artikel is heel bepalend voor jouw 
boodschap. 
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3

Val journalisten niet nodeloos lastig met 
telefoontjes. Ze kunnen heus wel een mail 
lezen, maar hebben nu eenmaal niet de 
gewoonte om hun komst op voorhand 
te bevestigen (of doen dat last minute). 
De spanning – wie komt er vandaag 
opdagen? – hoort tot de charmes van het 
PR-vak. 

17



Klaar om te starten met perscommunicatie? 

LRM helpt je met deze brochure graag op weg…

Deze handleiding kwam tot stand in samenwerking 

met communicatiebureau Idearté. Wil je een 

PR-strategie uitwerken, een persbericht laten

(her)schrijven of een persconferentie organiseren?

Idearté helpt je graag verder met jouw pers- 

communicatie.

CONTACTPERSOON

Bert Stas
Managing director & 
PR-advisor Idearté

bertstas@idearte.be
+32 479 64 60 20
www.idearte.be 

Contact

Kempische Steenweg 311 
bus 4.01
3500 Hasselt
België 
+32 11 24 68 01

info@lrm.be

PARTNERS

MET DE STEUN VAN
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