
Hoe schrijf ik een persbericht?
Eva Drees, Muntpunt

‘Weinig tijd en een overvolle inbox.’ Het is een treffende omschrijving van de werkende 
mens anno 2017. Dat is niet anders voor journalisten. Integendeel, zij krijgen dagelijks  
honderden persberichten in hun digitale brievenbus. Hoe maakt jouw bericht dan het  
verschil? 

Het is geen exacte wetenschap, er is 
helaas geen vaste “A + B = een journalist 
die mijn persbericht leest”-regel. 
Gelukkig zijn er wel een aantal tips & 
tricks. Hier enkele basistips voor elk 
persbericht, geïllustreerd met toepassin-
gen uit de perswerking van bibliotheek 
Muntpunt. 

AANDACHT, AANDACHT!
Het begint allemaal bij aandacht trek-
ken, een persbericht over (een project 
van) jouw bib moet concurreren met 
heel wat ander nieuws. Sterke titels en 
openingszinnen zijn daarom essentieel. 
Toen Muntpunt met Staminee de Bib de 
Bibliotheekweek vierde, stond er boven-
aan het persbericht niet “Muntpunt 
viert feestelijke bibliotheekweek”, maar 
“Muntpunt opent een staminee pal in 
zijn bib”. Die laatste titel wekte wellicht 
meer nieuwsgierigheid dan zijn drogere 
variant. 

WAT MAAKT jOUW PrOjECT 
SPECIAAl?
Wat ons meteen bij een volgende tip 
brengt. Dat Muntpunt tijdens de biblio-
theekweek een staminee opende was 
maar deel van het verhaal. In die  
staminee stonden namelijk tientallen 
activiteiten gepland, allemaal rond  
boeken, verhalen of literatuur, een extra 
lading van hetgeen je het hele jaar door 
in de bib vindt. Het is natuurlijk een 
goede manier om de Bibliotheekweek 
te vieren en een leuke extra voor 
bezoekers, maar in een persbericht 
draait het om de nieuwswaarde. 
Gewoon meer doen van wat je al deed, 
valt daar voor veel journalisten niet 
onder. Terwijl midden in de bib een café 
openen wel volledig nieuw(swaardig) 
was voor Muntpunt. Je vraagt je dus 

altijd best eerst af wat jouw project nu 
net zo speciaal maakt. 

VErMIjD OVErlOADS EN DE 
DElETEKNOP
Belangrijk om daarbij op te merken, is 
dat grote projecten niet automatisch 
de meeste nieuwswaarde hebben, en 
omgekeerd zijn kleine projecten soms 
verrassend succesvol. Dat doet niets af 
aan de waarde van het project, je moet 
je enkel afvragen bij welke projecten 
persberichten tot een publicatie kunnen 
leiden en bij welke niet. Een overload 
van persberichten is namelijk nooit 
goed om die gevreesde deleteknop 
op het toetsenbord van journalisten 
te vermijden. Zo had een persbericht 
over een kleine actie waarmee vrijwil-
ligers bedankt werden grote (pers)-
resultaten. Een uitgebreide campagne 
datzelfde jaar kon dan weer op geen 
persaandacht rekenen, ondanks vier (!) 
persberichten.

AgENDA’S ZIjN gEEN 
PErSBErICHTEN
Een persbericht hoeft niet noodzake-
lijk het volledige project uit te lichten. 
Je kunt er ook voor kiezen een bepaald 
aspect in de kijker te zetten. Wie sim-
pelweg een agenda opstelt van het-
geen op de planning staat, dreigt zijn 
bericht onmiddellijk in de persvuilbak 
te zien belanden. In het persbericht 
rond Staminee de Bib stond er geen 
chronologisch overzicht met alle acti-
viteiten, sommige activiteiten stonden 
er zelfs niet met naam in. Natuurlijk 
geef je graag de volledige informatie, 
maar dat kan ook op andere manieren. 
Bijvoorbeeld met een link naar een vol-
ledig overzicht, voor de journalisten die 
wel het uitgebreide programma in detail 

willen bekijken. Of aan de hand van een 
bijgevoegde fact sheet, waarin je het 
volledige project kort weergeeft.

FIrST THINgS FIrST
Een andere valkuil is een persbericht 
opstellen volgens de traditionele ‘begin-
midden-einde’-structuur. Daarbij komt 
de conclusie pas aan het einde van 
het verhaal. Wie er kranten op naleest, 
merkt dat de belangrijkste informatie al 
meteen in de inleiding wordt gegeven. 
Dat maakt niet alleen dat de journalist 
die je bericht leest meteen het belang-
rijkste eerst ziet. Het zorgt er ook voor 
dat als er slechts plaats is voor een kort 
artikel, je eerste alinea daar meteen 
voor kan dienen. Een persbericht rond 
een tweedehands boekenverkoop ver-
telde zo eerst wanneer en waar de  
boekenverkoop plaatsvond en hoeveel 
een boek kostte. Pas in volgende  
alinea’s werd respectievelijk uitgelegd 
welke soorten boeken te koop waren, 
dat het niet enkele om oude titels ging, 
en dat er die dag nog andere activitei-
ten doorgingen op dezelfde plek. 

BASICS
Afsluiten doen we hier, net als in een 
persbericht, met de basics. Voor jou 
vanzelfsprekende informatie, maar voor 
wie niet helemaal mee is met het onder-
werp soms essentieel om te weten. Maak 
dus steeds aan het einde van je pers-
bericht een apart stuk met info voor de 
redactie. Daarin zet je bijvoorbeeld alle 
praktische informatie nog eens kort op 
een rijtje (wanneer loopt je project, waar 
vinden activiteiten plaats …), maar ook 
een contactpersoon voor de pers, een 
link naar beeldmateriaal en een brood-
tekst die uitlegt wat jouw organisatie is. 
Heel basic, maar heel snel vergeten. 
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