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Voor de Zoover Award winnaars,

Met dit Zoover Awards presspakket helpt Zoover u graag 

om het meeste uit uw Zoover Award te halen. Wij delen 

graag onze best practice rondom media-aandacht uit alle 

jaren Zoover Awards. U zult in dit handboek tips & tricks 

vinden rondom het promoten van uw accommodatie; het 

schrijven van een persbericht, het zelf benaderen van de 

pers én het omgaan met persaandacht.

We wensen jullie veel succes met het promoten van uw 

Zoover Award!

Het Zoover Awards Team



De Pers

Hoe komt u door de Zoover Awards in aanraking 

met de pers?

Zoover

Zoover stuurt persberichten over de winnaars naar lokale en landelijke 

media.

Ga zelf aan de slag

Waarom afwachten? U kunt ook zelf  de lokale media benaderen zodat 

uw accommodatie hier specifiek in het zonnetje gezet kan worden. 

Hoe? Lees snel verder.



Topics

Benader de 

lokale media
Welk kanaal past bij 

uw boodschap & tips 

voor het benaderen 

van de media

Schrijf een 

persbericht
Tips voor het schrijven 

van een persbericht & 

een voorbeeld dat u 

kunt gebruiken

Omgaan met 

de pers
Tips & tricks om de 

pers te woord te 

staan



Voor u in de pen klimt om uw persbericht te schrijven, is het 

belangrijk dat u nadenkt over de volgende dingen:

De boodschap

Wat is de boodschap die u uiteindelijk in de krant of een interview over wilt 

laten komen?

Welke pers wilt u bereiken? 

Gaat u voor de landelijke media of eerder voor een meer lokale krant die 

wellicht meer geïnteresseerd is in het nieuws uit de regio.

Welke journalist past bij uw onderwerp?

Kijk in het colofon (online of in de krant) welke journalist het beste past bij 

uw onderwerp. In veel gevallen zal het voor u als accommodatie-eigenaar 

in het segment ‘reizen & vrije tijd’ vallen.

1. Schrijf een persbericht



Voorbeeld persbericht

Op de volgende pagina volgt een persbericht 

wat u kunt uitsturen naar lokale en regionale 

media. 

De rode teksten dienen aangepast te worden 

in wat voor u van toepassing is en eigen 

ervaring en eigen woordkeuze. 

Let op de juiste schrijfwijze en fouten. Laat het 

desnoods altijd nog even nalezen door een 

collega!



Voorbeeld: Persbericht winnaars Zoover Awards

[Naam accommodatie] wint [Gouden / Zilveren] Zoover Award
[Naam accommodatie] behoort tot de beste accommodatie van het land
[Plaats, datum] – Vandaag zijn op de vakantiebeurs in Utrecht de Zoover Awards voor accommodaties uitgereikt. [Naam accommodatie] wint 
een [Gouden / Zilveren] Zoover Award. Gedurende het hele jaar 2019 zijn er [XXXX] reviews geschreven door vakantiegangers die hun ervaringen graag delen om 
anderen te helpen bij het vinden van de perfecte vakantie.

Een [score toevoegen] voor [naam accommodatie]
Tijdens de feestelijke award uitreiking waren de beste accommodaties van Nederland aanwezig om de award in ontvangst te nemen. De consument 
beoordeelde [naam accommodatie] met een waarderingscijfer [cijfer toevoegen]. “Quote accommodatie eigenaar toevoegen. vb: We zijn ontzettend blij met deze 
hoge waardering van onze gasten. We werken elke dag ontzettend hard om de beste service en kwaliteit te bieden en dan is het natuurlijk fantastisch dat dit wordt 
beloond met een Zilveren Zoover Award, aldus [naam eigenaar toevoegen].”

Gouden en Zilveren Awards
De best gewaardeerde accommodaties zijn beloond met een Gouden Award. Alle accommodaties die tussen een 8 en 9 scoren, krijgen 
een Zoover Award Zilver. Daarnaast zijn er Awards uitgereikt voor de beste accommodaties per regio. Dit is de ‘Zoover Award – Beste van de regio’. Deze Award is voor 
de accommodatie met het hoogste waarderingscijfer in de regio. [naam accommodatie winnaar regio] mag zich met trots de beste in de regio noemen.
Voor een overzicht van alle winnaars kijk op: zoover.nl/blog

Over [naam accommodatie]
Hier kunt u nog in een 5-tal zinnen meer uitleg geven over uw accommodatie. Waar is het gelegen? Wat maakt het uniek? Welke services biedt u aan?

Over de Zoover Awards
De Zoover Awards zijn jaarlijks terugkerende publieksprijzen en geven erkenning aan de best gewaardeerde accommodaties in Nederland en Europa. Door gasten 
simpelweg een review te laten schrijven over de ervaring tijdens het verblijf kan de accommodatiehouder kans maken op een Award. Alle reviews over het volledige 
jaar 2019 worden meegenomen. In januari 2020 worden de Awards op een feestelijke manier uitgereikt.

Meer informatie
Neem contact op met [naam accommodatie eigenaar en functie]
M +[telefoonnummer] | E [mailadres]



2. Benader de lokale media

Nu u het persbericht paraat heeft, is het tijd om het 

nieuws onder de aandacht te brengen. Kunt u hiervoor 

wat tips gebruiken? Met onze tips helpen wij u graag op 

weg.

• Onderzoek welke mediakanalen er in uw regio 

bestaan. Onze ervaring leert dat het nieuws hier het 

beste wordt opgepakt.

• Zoek het e-mailadres van de betreffende redactie op 

en verstuur uw persbericht.

• U kunt eventueel ook een verzoek voor een interview 

meesturen!

• Na de uitreiking van de Zoover Awards versturen wij u 

de foto’s van de avond, deze kunt u ook meesturen 

voor bij de publicatie van uw persbericht.



3. Lees de Zoover pers-tips

Nadat u uw persbericht heeft uitgestuurd, is de kans groot dat u benaderd wordt door de media. Spannend? Met 
deze tien tips bent u goed voorbereid!

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 wilt 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.

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

mailto:ZooverAwards@zoover.com

