
 
 
 
 
 
 
 

 

 

incompanytraining 

Persberichten schrijven voor de griffie  
 
“We willen ons verhaal kwijt aan de pers. Maar hoe doen we dat? En hoe zorgen we ervoor dat de 
pers ons verhaal niet verdraait?” 

Het begint met een goed persbericht en eindigt met een vlammend interview. Dat is onmisbaar in de 
strijd met de media. 

 

Programma training Persberichten schrijven voor de griffie  
 
U leert ... 
 
... hoe u nieuws selecteert voor uw persbericht 

 Hoe bepaalt u wat het meest interessante nieuws in uw bericht is? 

 Hoe bepaalt u de juiste doelgroep voor uw nieuwsbericht? 

 Hoe gaat u om met de backing van uw nieuws? 
 
... hoe u een persbericht overzichtelijk en strategisch opbouwt 

 Welke soorten persberichten zijn er? 

 Hoe structureert u uw persbericht? 

 Welke eisen stellen redacties aan een persbericht? 
 
... hoe u aantrekkelijk schrijft voor de pers 

 Hoe past u journalistieke (schrijf)technieken toe? 

 Hoe past u diverse stijltechnieken toe? 

 Hoe gebruikt u citaten, streamers en headlines? 
 
 

Resultaat training Persberichten schrijven voor de griffie  
 
Na afloop van deze training schrijft u succesvolle persberichten, doordat u … 
... weet waaraan uw persbericht moet voldoen om succesvol te zijn; 
... een persbericht kunt opstellen dat aan alle eisen voldoet; 
... een stuk vaardiger bent met de pen. 
 

Doelgroep  
 
Deze training is speciaal voor leden van de griffie en raadsfracties.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Didactiek   
 
Uw persberichten zijn leidend tijdens de training  
Deze training 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? U 
ontvangt dan van ons vooraf enkele opdrachten. De teksten die u inlevert, gebruiken wij dan als 
cursusmateriaal. 
 
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. De kosten hiervoor zijn € 50,- per tekst. 
 
 
 

 


