
 
 
 
 
 
 
 

 

 

open training 

Persberichten schrijven  

 
"Mijn persberichten worden nooit geplaatst!" 
 
Een persbericht is een onmisbare schakel in uw zoektocht naar gratis publiciteit. Het moet de 
aandacht trekken van de media. Het moet genoeg nieuwswaardige informatie bevatten om de 
redactie van een nieuwsmedium te prikkelen. 
 
Hoe doet u dat? Hoe bepaalt u of uw persbericht genoeg nieuwswaarde heeft? Hoe zorgt u dat u de 
juiste toon raakt? Dat u genoeg aandacht trekt? 
 
In deze training leren we u dit graag. 

 

Programma workshop Persberichten schrijven  
 
U leert … 
… hoe u een persbericht opbouwt 
 Welke soorten persberichten zijn er? 
 Hoe structureert u uw persbericht? 
 Welke eisen stellen lezers of redacties aan een persbericht? 

 
… hoe u aantrekkelijk schrijft 
 Hoe past u journalistieke (schrijf)technieken toe? 
 Hoe past u diverse stijltechnieken toe? 
 Hoe zorgt u ervoor dat uw berichten gelezen worden? 

 
… hoe u een persbericht nieuwswaardig maakt 

 Hoe zorgt u dat uw nieuws ook echt opvalt? 

 Hoe zorgt u dat de journalist nieuwsgierig wordt? 

 Hoe gaat u om met feiten, onderbouwing en bewijzen? 
 

Resultaat van de workshop Persberichten schrijven  
 
Na afloop van deze workshop ... 
... weet u waaraan een persbericht moet voldoen om succesvol te zijn; 
... stelt u een persbericht op dat aan alle eisen voldoet; 
... schrijft u een stuk duidelijker en creatiever. 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

Doelgroep  
 
Voor iedereen die ... 
... persberichten schrijft; 
... via de pers meer aandacht voor zijn bedrijf wil; 
... voorlichter is en zijn schrijfvaardigheid wil verbeteren . 
 

Didactiek 

 
Iedere seconde op maat 
Deze workshop is zeer praktisch ingericht. Op basis van uw eigen persberichten maken wij een 
programma dat aansluit bij uw opleidingswensen. Heeft u nog geen persberichten geschreven? Dan 
zorgen wij voor genoeg oefenmateriaal.  
 
+ E-coaching 
Wilt u na de training nog extra begeleiding? Dat kan! Als u na afloop van de training uw persbericht 
voorlegt aan de trainer ontvangt u waardevolle feedback in een film. Hier ziet u hoe dat werkt. 
 
 
Praktische informatie Persberichten schrijven  
Duur:  1 dagdeel van 9.00 – 12:30 uur 
Kosten:  € 195,- (0% btw) 
Inclusief:  koffie, thee en alle cursusmaterialen 
Locatie:  Loo van Eck  

Pascalstraat 28 in Ede 
Data:   actuele data vindt u op onze site 

 
 

https://player.vimeo.com/external/106909222.sd.mp4?s=de477b958ce47625063bb0956b0dbd96f0526c56&profile_id=112

