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Tien tips ‘Hoe om te gaan met de pers?’ 

 

• Tip 1 | Laat u niet verrassen  

Wanneer een journalist onverwachts belt, bent u nog niet voorbereid. U weet dan nog niet wat 

de kernboodschap moet zijn (zie tip 2). Vraag de journalist naar zijn/haar contactgegevens en 

neem na enkele minuten opnieuw contact op. Dit stelt u in staat om antwoorden te vinden bij 

collega’s en maakt dat u de regie heeft over het gesprek.  

 

• Tip 2 | Formuleer de kernboodschap 

Wat wil u zeggen en wat vooral niet. Blijf ook vooral bij uw eigen verhaal. Voor alle vragen met 

betrekking tot Zoover mag u de journalist doorverwijzen naar het hoofdkantoor van Zoover. 

 

• Tip 3 | Wie is de persoon in kwestie?  

Is het een lokale journalist of een nationaal medium? U kunt dan enkele zaken in de 

kernboodschap benadrukken, zodat u zo relevant mogelijk blijft.  

 

• Tip 4 | Geef eerlijk toe als u iets niet weet  

U bent ervaringsdeskundige op het gebied, maar u kunt ook niet alles weten en dat is ook niet 

erg. Mochten er vragen gesteld worden, waar u het antwoord niet op weet, geef dan ook geen 

antwoord. Noteer de vraag en geef aan dat u er later op terugkomt.  

 

• Tip 5 | Beantwoord sommige vragen ook gewoon niet.  

Geef sowieso geen antwoord als je iets niet zeker weet (zie tip 6), maar reageer ook niet op: 

1. Hypothetische vragen: Uw antwoord kan zijn: dat is nu niet aan de orde. 

2. Suggestieve vragen: blijf altijd bij de kernboodschap, herhaal die desnoods en geef geen 

antwoord op de vraag zelf. 

3. Persoonlijke mening vragen: U spreekt namens een bedrijf. Blijf daarom weg bij persoonlijke 

meningen en houd het bij de feiten. 

 

• Tip 6 | Vermijd vakjargon  

Niet alle journalisten zijn expert op ons vakgebied en daarnaast schrijven zij voor media, 

waarbij de lezers ook geen expert zijn. Vermijd daarom het gebruik van vakjargon.  

 

• Tip 7 | Word nooit boos of geïrriteerd  

Een journalist belt u niet met het doel om u te irriteren. Bedank de journalist voor zijn of haar 

tijd en kap het gesprek af. Herhaal op het einde eventueel nogmaals de kernboodschap.  
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• Tip 8 | Non-verbale communicatie  

Non-verbale communicatie is al bijna net zo belangrijk als de exacte woorden die je 

gebruikt. Word je ook gefilmd, denk dan na over een houding (defensief, enthousiast, 

open, angstig). Oefen dit desnoods van tevoren met een collega. Ook woordkeuze en 

intonatie zijn belangrijk. 

  

• Tip 9 | ‘Off the record’ bestaat niet  

Een journalist is en blijft een journalist. Ook als de camera uit staat. Ga dus niet in op het 

verzoek om ‘off the record’ nog iets te zeggen.  

 

• Tip 10 | Beëindig het gesprek positief  

Ook al ben je flink aan de tand gevoeld door de journalist, laat u niet kennen. Bedank de 

journalist voor zijn of haar tijd. U heeft hem of haar wellicht in de toekomst nog vaker 

‘nodig’. Indien het om een gedrukte publicatie gaat, kunt u natuurlijk altijd vragen of u 

het stuk mag inzien en controleren op feitelijke onjuistheden. Soms kan dat maar vaak 

ook niet. 

 

Is het gelukt? 

Is het u gelukt een mooie publicatie te krijgen of een interview te geven? Laat het ons 

weten want dat vinden we leuk! 

Ook als er nog vragen zijn, kunt u altijd contact met ons opnemen via 

ZooverAwards@zoover.com  
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