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Een persbericht schrijven: tips en informatie 
Met een persbericht stuur je nieuws naar de pers om het bericht te gebruiken of te bewerken 
tot een artikel of uitzending. Dat kan zijn voor een krant, tijdschrift, radio, tv of internet. Hoe 
belangrijk je het bericht ook vindt, je hebt er geen zeggenschap over of een medium je bericht 
daadwerkelijk plaatst. Verder staat het een redacteur vrij jouw bericht te wijzigen. 
 
Onder embargo 
Je kunt een persbericht �onder embargo� versturen. Het bericht mag dan pas geplaatst worden 
na de vermelde datum en tijdstip. Wees hier echter heel spaarzaam mee, je hebt niet de 
garantie dat een medium je verzoek overneemt. 
 
Voordelen 
Als je persbericht geplaatst wordt heeft dit bepaalde voordelen boven adverteren: 

• Het is gratis. 
• Je bereikt in één keer een omvangrijk publiek. 
• De informatie is snel bij het publiek. 
• Het publiek vertrouwt deze informatie in de media eerder dan een advertentie. 

 
Elementen van een persbericht 

• Afzender boven het persbericht: naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-
mailadres van je bedrijf. 

• Datum verzending, om de redactie inzicht te geven in hoe actueel het nieuws is. 
• Aanduiding �persbericht� in opvallende letters boven de eigenlijke tekst. 
• Een kop die neutraal en zo exact mogelijk het belangrijkste nieuwsfeit meldt en wie 

daarvoor verantwoordelijk is, in telegramstijl met een werkwoord erin. 
• Lead, de eerste alinea die antwoord geeft op de vragen �wie, wat, waar en wanneer?�, 

het belangrijkste nieuws. 
• Body, de uitgewerkte inhoud van het persbericht. Dit tekstgedeelte geeft antwoord op de 

�hoe-vraag� en neemt in belangrijkheid af. 
• Tussenkoppen die de redactie snel inzicht geven in de inhoud van het bericht. 
• Paginanummering die de redactie laat zien dat er nog meer pagina�s volgen. 
• Afsluitteken dat duidelijk aangeeft waar het feitelijke bericht eindigt. 
• Noot voor de redactie � na het afsluitteken � waarin staat waar de redacteur meer 

informatie kan krijgen. 
• Adresgegevens, naam en telefoonnummer van een contactpersoon. Geef bij voorkeur 

een 06-nummer; journalisten werken immers vaak buiten kantooruren. 
 
ABABA 
Om te bepalen wat nieuws is, kan de ABABA-formule je helpen: 

• Actualiteit: nieuws is wat net is gebeurd of op het punt staat te gebeuren. 
• Belangrijkheid: iets is nieuws als er voor veel mensen veel op het spel staat (vaak ook in 

negatieve zin). 
• Afwijking: nieuws is wat ongewoon is. 
• Belangstelling: nieuws is een ontwikkeling of een gebeurtenis waarvan de lezers zelf de 

gevolgen ondervinden. 
• Autoriteit: nieuws is informatie die van een belangrijke bron afkomstig is. 
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Tips 
• Maak een verzendlijst van redacties van geschikte media. Deze vind je bijvoorbeeld in 

het Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit. 
(www.handboeknederlandsepers.nl) 

• Probeer het persbericht te beperken tot één A4. 
• Neem een woordverwijzing op onder aan de pagina wanneer je persbericht uit meer dan 

één pagina bestaat. Dan weet een redacteur dat er nog meer informatie volgt. 
• Verstuur je persbericht zoveel mogelijk op naam. Zo vergroot je de kans dat het bericht 

bij de juiste persoon terechtkomt. 
• Zet de belangrijkste informatie vooraan in je persbericht. Een persbericht hoort 

�oprolbaar� te zijn. Dat wil zeggen dat de tekst ook nog steeds goed leesbaar is als de 
laatste alinea�s wegvallen. 

• Schrijf objectief en overdrijf niet. Gebruik geen woorden als wij, ons, u of jullie. 
• Schrijf in de tegenwoordige tijd. 
• Gebruik geen vakjargon. 
• Houdt regelafstand 1,5 aan en een brede kantlijn. Dat geeft een journalist de 

mogelijkheid er zelf nog iets bij te zetten. 
• Het aanbieden van fotomateriaal vergroot de kans op plaatsing van het persbericht. 

 
(Bron: Vincie van Gils, Vinca Communicatieadvies) 


