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hoe krijg je jouw
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In deze bundel gaan we dieper in op een zeer belangrijk onderdeel van PR en
promotie, namelijk perscontacten. Persaandacht is een zeer goede manier om
je groep in de schijnwerpers te plaatsen. Bovendien is het helemaal gratis!
Maar hoe zorg je ervoor dat je met jouw Femma-groep, jullie activiteiten…
in de regionale pers komt?
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Wat is nieuws?
Een goed contact met de regionale pers
Een goed persbericht
Vergroot je kansen dankzij een goede foto
Opbouw van een goed persbericht
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wat is
nieuws?

Als je in de regionale pers wil komen, moet je natuurlijk eerst weten met welke
boodschap. Hou er rekening mee dat niet alles wat je doet even nieuwswaardig is.

Wat maakt een gebeurtenis
nieuwswaardig?
✗ Eenmalige speciale
gebeurtenissen en nieuwigheden.
Iets wat nieuw of zeldzaam is, heeft
meer nieuwswaarde.
✗ Exclusieve gebeurtenissen: de
eerste, de honderdste, de grootste,
de laatste…
✗ Nieuws dat je aan een persoon
kan ophangen, komt makkelijker in
de pers.
Komt de burgemeester bij jullie
cupcakes bakken? Is er een nieuwe
voorzitster die iets te vertellen
heeft over Femma? Misschien is dit
iets voor de regionale pers!

✗ Recente gebeurtenissen hebben
meer nieuwswaarde dan dingen
van een week geleden. Idealiter
verwittig je de pers op voorhand,
zodat ze aanwezig kunnen zijn.
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een goed contact met de
regionale pers

We weten uit ervaring dat regionale journalisten vaker over verenigingen
schrijven dan nationale nieuwsmakers. Ze moeten natuurlijk wel weten dat
jouw Femma-groep dingen doet waar ze een artikel kunnen aan wijden.
TIPS
✗ Maak een perslijst met de gegevens van plaatselijke journalisten.
✗ Op het gemeentehuis kan je gewoonlijk een lijst vragen met regionale
persadressen. Dit is een goed vertrekpunt.
✗ Vergeet zeker weekbladen zoals Kerk en Leven, Visie, streekkrant en
gemeentelijke bladen niet.
✗ Ook de lokale radio of regionale televisie kunnen geïnteresseerd zijn in je
activiteiten.
✗ Op de regionale pagina’s van kranten, weekbladen… staan meestal
contactgegevens.
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een goed
persbericht

Persberichten worden gewoonlijk via
e-mail verstuurd. Zet de tekst in de
e-mail en niet in een bijlage.

✗

Waar moet je rekening mee houden?

✗ Beperk je tot de feiten.
✗ Schrijf in de derde persoon. Dus

✗

✗

niet “We organiseren een
workshop”, maar wel “Femma
organiseert een workshop”.
Begin met het belangrijkste
nieuws en beantwoord volgende
vragen: Wie? Wat? Waar?
Wanneer? Hoe?
Beperk je tot één onderwerp per
persbericht. Ook wanneer je drie
belangrijke gebeurtenissen hebt

✗
✗

✗

kort na elkaar, moet je voor elke
gebeurtenis een afzonderlijk
persbericht uitsturen.
Hou het kort. Wanneer een
journalist meer informatie wil, zal
hij je die wel vragen.
Schrijf in de actieve stijl. Vermijd
dus het werkwoord ‘worden’.
Zet onderaan steeds een korte
paragraaf die je organisatie
omschrijft (zie het voorbeeld
onderaan deze pagina)
Sluit steeds af met
contactgegevens van de afzender
of de persoon binnen je groep die
die journalist mag contacteren als
hij/zij vragen heeft.

Schrijf onder je persbericht steeds een korte paragraaf die je organisatie
omschrijft. Bij nationale persberichten sluit Femma steeds af met
onderstaande paragraaf. Pas dit aan om perfect te passen bij jullie groep.
Over Femma
Femma is een vrouwenvereniging met 75 000 leden in 800 groepen in
Vlaanderen en Brussel. Jaarlijks organiseert Femma met haar vrijwilligers
bijna 14 000 activiteiten. Zowel creatieve, culinaire en sportieve workshops als
actievoeren voor vrouwenemancipatie staan op de agenda.
Meer info via www.femma.be.
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vergroot je kansen
dankzij een goede foto

Gedrukte media, zoals kranten en tijdschriften, zetten graag een kwalitatieve
foto bij een verslag. Wanneer een journalist niet langskomt met een fotograaf,
kan je alsnog proberen in de krant te komen door zelf een goede foto te nemen
en te bezorgen.
TIPS
Zorg dat je fototoestel ingesteld is
om foto’s van een goede kwaliteit
te nemen. Foto’s van ongeveer
1 MB zijn ideaal voor de pers.
✗ Zorg dat je foto een interessant
moment toont. Bij voorkeur een
actieve foto eerder dan een
passieve foto.
✗ Zorg dat je op de foto iets toont dat
te maken heeft met je
gebeurtenis. Denk dus twee keer
na voor je een journalist de
zoveelste statische groepsfoto
bezorgt.
✗ Hou je toestel goed stil, let erop
dat er voldoende licht is en dat er
geen ongewenste schaduwen in je
beeld komen.

✗
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fout

Mooi monument maar de
meisjes zijn amper te zien!

goed

Wil je een foto met personen op de
voorgrond en een monument of een
gebeuren op de achtergrond? Neem de
personen letterlijk met je mee, plaats ze tot
op maximum 3 m van het toestel, kader ze
in de beneden rechterhelft van de foto en
laat het landschap, monument of het
gebeuren als achtergrond dienen.
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opbouw van
een goed persbericht

PERSBERICHT
TITEL
Datum, Locatie – Inleidende alinea waarin je de essentie weergeeft en zoveel
mogelijk antwoorden op wie, wat, waar, wanneer, hoe?
Volgende alinea’s (indien verschillende langere alinea’s, werk je met tussentitels)
Zorg ervoor dat de journalist na elke alinea de tekst kan afronden en dat elke alinea
als geheel kan geschrapt worden. Begin met algemene informatie en maak het steeds
concreter.
Laatste alinea
Tijd voor details zoals prijzen, maten, omstandigheden…
Over Femma
Stel kort je organisatie voor. Dit mag in een kleiner lettertype staan.

Contact
Vermeld de naam van de contactpersoon,
haar functie, e-mailadres
en gsm-nummer.
Vermeld eventuele bijlagen, zoals
foto’s of teksten met
achtergrondinformatie.
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Opmaak
✗ Hou het sober, maar zet bovenaan
wel je logo.
✗ Zorg voor brede marges en een
regelafstand van 1,5 of 2.
✗ Gebruik tussenkoppen in langere
berichten. Ze helpen de journalist om
zich in een tekst te oriënteren.
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In bovenstaand voorbeeld zijn
verschillende dingen misgelopen:

✗
✗
✗
✗
✗
✗

Geschreven in de wij-vorm
Geen vermelding dat het om een
persbericht gaat
Schrijffouten (niet nauwkeurig
nagelezen)
Geen contactgegevens
Geen goede opbouw
…
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Femma Rosestad gaat cocktails shaken
1 september 2012, Rosestad - Femma Rosestad lanceert op 21 september voor
het eerst haar unieke Femma-cocktails op de jaarlijkse avondmarkt. Wie ter
plaatse lid wordt, krijgt een gratis cocktail.
Femma lanceert verschillende Femma-cocktails in haar typische roze huisstijl.
Aan de Femma-stand leren geïnteresseerde dames hoe ze die zelf kunnen
maken. Deze mini-workshop kost 5 euro . Hiervoor krijg je het materiaal om voor
jezelf een heerlijke cocktail te maken. Wie ter plaatse lid wordt, krijgt de cocktail
gratis.
De Femma-cocktails zullen de komende maanden overal in Vlaanderen opduiken
en binnenkort dus voor het eerst in Rosestad. Femma Rosestad is van plan om
ook op latere evenementen in de stad nog cocktails te shaken.
Over Femma Rosestad
Femma is de grootste vrouwenvereniging in Rosestad. Femma Rosestad organiseert
bijna wekelijks leuke activiteiten door en voor vrouwen. Zowel creatieve, culinaire en
sportieve workshops als actievoeren voor vrouwenemancipatie staan op de agenda.
Meer info via www.femma.be/rosestad.
Meer informatie
Voornaam, Naam
Voorzitster Femma Rosestad
e-mailadres
gsm-nummer
Als bijlage bij deze mail
zit een foto van enkele Femma-cocktails.

10

aan de slag!
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