
Pers en publiciteit



Welkom!

Onderwerp: pers en publiciteit

Doel:

Het bereiken van de doelen via de media

Het formuleren van een standpunt

Het vertalen ervan naar een begrijpelijk bericht

Het verder brengen van het bericht naar de media

Door:

Christian Pfeiffer, beleidsmedewerker Heemschut



Het lot van participatie

De hardste schreeuwer wint.

Of het geld (maar dat hebben we niet).

Dus: we kunnen maar beter hard schreeuwen. 



Wat gaan we doen?

1. Welke vormen van media kennen we?

2. Hoe bereik je die vormen van media?

3. Wat is je boodschap die je brengt?

4. Praktische schrijftips

Doel: publieke beïnvloeding



Resultaat

30 augustus 2021 31 augustus 2021





Doel: beïnvloeding van de publieke en politieke opinie



• Stem je boodschap af aan:

- De media

- De doelgroep

- De afzender

• Bedenk het uiteindelijke doel vooraf

• Let op de timing

• Verenigt u! 

• Sta altijd open voor aanvulling en discussie



Welke vormen van media kennen we?

1. Printmedia
Denk aan: kranten, tijdschriften, vakbladen

2. Buitenmedia
Denk aan: abri’s, posters, reclamezuilen

3. Audiovisuele media
Denk aan: radio, televisie

4. Telecommunicatieve media
Denk aan: emails, whatsappgroepen

5. Digitale en sociale media
Denk aan: Facebook, Twitter, Instagram



Tips voor kort bericht

• Maak een inleiding van maximaal 3 zinnen

• In die inleiding staan de vier W’s en de H

- Wie

- Wat

- Waar

- Waarom

- Hoe

• Stuur een eigen, rechtenvrije (en goede!!) foto mee

• Zet je telefoonnummer onderaan het persbericht

• Probeer niet langer dan een A4 te zijn

• Zet er een quote in

• Vermijd wollig taalgebruik en lange zinnen

• Jip en Janneketaal







De kunst van teletekst

• Maximaal 50 woorden

• Zie de vijf W’s en de H in de 

inleiding

• Herken de hoofd- en bijzaken

• Schrap de bijzaken

• Vermijd wollig taalgebruik en het 

werkwoord ‘worden’

• Jip en Janneketaal



VRAGEN?


