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Wil je jouw activiteit bekend maken aan het grote publiek? Wil je extra veel bezoekers trekken en 

tegelijk wat reclame maken voor je organisatie? Dan neem je best contact op met de lokale media!  

Hoe doe je dit? Dat leggen we je uit in deze pershandleiding. We bezorgen je niet alleen de 

contactgegevens van kranten en nieuwsdiensten; je krijgt ook tips over hoe een goed persbericht 

eruit ziet en we geven je enkele aandachtspuntjes voor contacten met de media. 
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1. Hoe ga je te werk? 

 

Je bent een leuke activiteit voor de digitale week aan het organiseren en je wilt dat graag aan zoveel 

mogelijk mensen laten weten. Hoe ga je best te werk? 

Om een activiteit in brede kring bekend te maken, kan je een persbericht gebruiken. Dit is een kort 

bericht waarin je informatie geeft over je organisatie, de digitale week en de activiteit die jij 

organiseert.  

Een persbericht moet nieuwswaarde hebben: het dient de belangstelling te wekken en de indruk te 

geven dat het over iets nieuw, belangrijk en interessants gaat. Zorg dat je bericht nieuwe en 

relevante feiten bevat. Dit is belangrijk want de meeste persberichten verdwijnen linea recta in de 

prullenmand. 

Het persbericht wordt verstuurd naar verschillende nieuwskanalen: kranten, nieuwswebsites, radio, 

(lokale) televisie, … Als je er met je bericht in slaagt om de aandacht te trekken, zal de journalist extra 

informatie opzoeken, eventueel contact met je opnemen en uiteindelijk een nieuwsbericht maken. 

Je kan naast je persbericht ook een ludieke actie organiseren en journalisten uitnodigen om erbij te 

zijn. Natuurlijk kan je hen ook uitnodigen om je activiteit of evenement bij te wonen als het eenmaal 

zo ver is.  

Kondig je nieuws ook aan via overheidskalenders. Een goed voorbeeld is de UiTdatabank. Om een 

activiteit in te voeren ga je naar www.uitdatabank.be. Je moet natuurlijk wel eerst een profiel 

aanmaken vooraleer je iets kan invoeren. Om activiteiten in de uitdatabank  op te zoeken, ga je naar 

www.uitinvlaanderen.be.  

Je kan ook gebruik maken van websites of Web 2.0 toepassingen zoals Facebook, Twitter, YouTube, 

… Als je  organisatie geen eigen website heeft, kan je altijd verwijzen naar de website van de digitale 

week (www.digitaleweek.be). Voor foto’s kan je mensen verwijzen naar de fanpagina op Facebook: 

http://nl-nl.facebook.com/pages/Digitale-Week/359933050023. We moedigen iedereen – jou   

inclusief – aan om op Facebook fan te worden van de Digitale Week. 
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2. Het persbericht 

 

Aandachtspuntjes voor je begint te schrijven 

 

Nieuws is waar de pers aanwezig is. Trek persaandacht door op te vallen. Controversiële 

onderwerpen, concurrentie, interessante evenementen, nieuwe onderzoeksresultaten, actuele 

thema’s, boeiende persoonlijkheden of BV’s spreken journalisten aan.  

Presenteer je boodschap als nieuws dat doet verkopen. Vermijd echter een ‘reclameboodschap’.  

Een journalist stelt degelijkheid, snelheid en creativiteit op prijs. Ergernissen worden veroorzaakt 

door een bericht zonder nieuwswaarde en berichten die ‘verdacht positief’ klinken. Ook het 

onbeschikbaar zijn voor een reactie, niet of niet tijdig antwoorden en niet kunnen antwoorden op 

basisvragen zijn veelvoorkomende ergernissen. Val de journalist ook niet lastig door te bellen tegen 

de deadline, te vragen of een persbericht is aangekomen of geen ‘nee’ te aanvaarden als antwoord. 

Probeer het werk voor de journalist te doen en hem/haar moeite te besparen. Maak bijvoorbeeld 

duidelijk wat er voor hem/haar inzit: een interview, een activiteit bijwonen, (beroemde) personen 

die aanwezig zullen zijn, … Zorg ervoor dat je duidelijk verwijst naar extra informatie en 

beeldmateriaal. 

 

Tijdens het schrijven 

Het bericht moet in feite zonder aanpassingen aan inhoud of schrijfstijl in de krant of op een website 

geplaatst kunnen worden. Probeer je bericht aan te passen aan de ontvanger en vraag je af wat deze 

persoon interessant vindt. De belangrijkste regel is echter:  Hou het kort! De maximale lengt van een 

persbericht is één A4-pagina. 

 

Structuur 

 

Een persbericht heeft een vaste opbouw:  

• Vermelding ‘Persbericht’ + ‘naam bedrijf’ 

• Kop, evt. onderkop en tussenkoppen, dit is de kortst mogelijke samenvatting van het nieuws 

• Dateline, bijv. Leuven, 28 januari 2010 – (hier volgt dan de lead) 

• Lead, dit geeft een iets langere samenvatting van het nieuws en prikkelt de interesse 

• Body, bestaande uit alinea’s, biedt het hele verhaal 

• Afsluitteken, bijvoorbeeld een streep onder het persbericht, waarna contactgegevens volgen 

• Contactgegevens 

• Evt. logo bedrijf 
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De kop bevat de titel voor een artikel. Zorg voor een aansprekende doch neutrale kop die antwoord 

geeft op de vraag ‘Wie doet wat?’. Hou dit zo kort en zakelijk mogelijk, zonder overbodige woorden. 

Zorg dat elk werkwoord in de actieve vorm staat en gebruik geen ontkenningen of uitroeptekens.  Je 

kan eventueel een inhoudelijke toevoeging doen met een subkop, maar dit is niet strikt noodzakelijk.  

Voorbeeld kop Digitale Week: ‘Proeven van multimedia tijdens de Digitale Week’ 

Voorbeeld subkop Digitale Week: ‘De digitale kloof in de kijker’ 

Voorbeeld kop McDonalds: ‘De Chicken Mythic™, nieuw en nu reeds legendarisch’ 

Voorbeeld kop Apple: ‘Apple introduceert Final Cut Express 4’ 

 

De lead is de eerste alinea en bevat niet meer dan 2 of 3 zinnen, en maximaal 50 woorden. Deze 

eerste alinea vat het nieuws bondig samen en prikkelt de journalist om verder te lezen. Idealiter 

beantwoordt de lead reeds vele mogelijke vragen en kan hij op zichzelf staan (los van de rest van het 

artikel). 

Het belangrijkste nieuws staat in de 1
e
 zin. Die bestaat uit concrete informatie en geeft antwoord op 

de vraag ‘wat?’. Vermeld dan de oorzaak of veroorzaker van het nieuws (wie), de plaats en de tijd 

waar het nieuws is gelanceerd (waar, wanneer) en de reden ervoor (waarom).  

 

Veelgemaakte fouten in de lead: 

• Beginnen met een tijdsaanduiding 

• Niet direct ter zake komen. Het is een beginnersfout om een lead te openen met 

algemeenheden, die iedereen wel kan onderschrijven, maar waaraan dan ook niemand iets 

heeft.  

• Een persbericht moet niet met een vraag beginnen. De schrijver geeft beter meteen het 

antwoord op een impliciete vraag (bijv. de ‘wat?’ vraag). Vragen als "Wist u dat..." geven het 

persbericht een verouderd aanzien. 

 

Voorbeeld lead Greenpeace: 

Actievoerders van Greenpeace (wie) hebben vanmorgenvroeg (wanneer) de papierfabriek van 

Stora Enso in het Gelderse Wapenveld (waar) beklommen (wat). De negen klimmers bevestigden 

drie levensechte houten rendieren aan de voorkant van de fabriek en schilderden 'Forest Crime' 

op de muur (wat/hoe). Greenpeace protesteert tegen Stora Enso omdat het bedrijf hout 

verwerkt uit de laatste oerbossen van Europa in Noord-Lapland (Finland). Rendieren en andere 

dieren zijn afhankelijk van deze eeuwenoude bossen. (waarom) 

 

Na de lead volgt de body. Dit is de uitwerking van de lead. Zorg dat je hierin verdergaat met het 

beantwoorden van denkbeeldige vragen. Dit stukje tekst is van onderaf ‘oprolbaar’. Dit betekent dat 

het mogelijk is om het persbericht in te korten door onderaan enkele zinnen weg te laten, zonder dat 

dit de logica van het verhaal aantast. Journalisten zullen een persbericht nl. inkorten door onderaan 

te beginnen en zin per zin tekst weg te halen totdat het bericht de gewenste lengte heeft. Hou hier 

rekening mee bij het schrijven. Zet de belangrijkste informatie altijd bovenin de tekst en controleer 

of de boodschap intact blijft als het bericht aldus wordt ingekort. 
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Zorg voor een duidelijke structuur in de body, door middel van alinea’s en woorden die de structuur 

aangeven. Vermeld het belangrijkste nieuws in de eerste zin van een alinea. Na de kernzin aan het 

begin van elke alinea volgt slechts toelichting. Behandel per alinea niet meer dan één onderwerp of 

gedachte. Je kan eventueel ook tussenkoppen gebruiken om de structuur en inhoud van de alinea’s 

nog duidelijker aan te geven. 

 

Inhoud 

 

Vermeld duidelijk dat het om een persbericht gaat. 

Een goed persbericht is niet te lang (maximaal één A4) en beperkt zich tot één onderwerp of 

gebeurtenis. 

Beperk je tot de hoofdlijnen maar zorg wel dat alle noodzakelijke informatie erin staat. Zorg dat je 

aangeeft waarom het nieuwsfeit belangrijk, bijvoorbeeld door het nieuws met argumenten, feiten en 

cijfers (niet te veel) te onderbouwen. Op die manier kan je ook de geloofwaardigheid versterken. Pas 

er echter voor op om de lezer met cijfers te overrompelen. 

Vraag je af wat het publiek wil weten, en probeer hun (denkbeeldige) vragen te beantwoorden. 

Vragen die je zeker moet beantwoorden zijn: wie, wat, waarom, waar, wanneer, hoe.  

Zeker vermelden:  

• Contactgegevens voor verdere informatie 

• Tijdstip en plaats van je activiteit  

• Wie is de afzender van het bericht? 

• Wanneer werd het persbericht verzonden?  

Voeg een link naar je website toe. Daar kan de journalist dan terecht voor foto’s of extra informatie. 

Je kan eventueel onderaan het persbericht een kort tekstje toevoegen met informatie over je 

vereniging. Dit stukje tekst is geen deel van het nieuws maar dient ter informatie voor de journalist. 

Je gebruikt bijvoorbeeld de titel ‘over SeniorenActief’ (een fictieve organisatie), waaronder je dan 

enkele zinnen zet over producten en diensten van de organisatie, het aantal werknemers, de omzet 

of het budget, de missie en dergelijke.  

Een voorbeeld voor de fictieve vereninging ‘SeniorenActief’:  

‘SeniorenActief is een verening die de maatschappelijke participatie van senioren probeert te 

verhogen door middel van sociale en leerrijke activiteiten. Sinds de oprichting in 1993 

bereiken wij jaarlijks 50.000 senioren met meer dan 300 activiteiten in heel Vlaanderen’.  

 

Schrijfstijl 

 

Hanteer de correcte schrijfstijl: niet te formeel, maar ook niet te familiair. Gebruik geen spreektaal of 

reclametaal. Vermijd overmatig gebruik van superlatieven en adjectieven zoals uniek, fantastisch, … 

want dit komt onoprecht over. De vuistregel is: hou het zakelijk.  
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Kies voor simpel taalgebruik en formuleer alles beknopt. In principe moet ook een 14-jarige in staat 

zijn om je tekst te begrijpen. Elementen die je tekst vlot leesbaar maken: 

• Korte zinnen werken het beste.  

• Beperk de hoeveelheid details. Ga voor jezelf na welke details relevant en welke overbodig 

zijn. 

• Geef voorbeelden.  

• Gebruik geen woorden die je zelf niet snapt. 

• Vermijd ontkenningen.  

• Gebruik actieve werkwoorden – vermijd dus het werkwoord ‘worden’. 

• Gebruik geen uitroeptekens. 

• Schrijf over mensen. 

• Volg de officiële spelling. 

 

Probeer wat afstand te nemen, want je bent zelf natuurlijk erg op je eigen organisatie betrokken. 

Spreek daarom niet over ‘ik’ of ‘wij’ in je persbericht, maar vertel vanuit de derde persoon, bijv. ‘de 

vereniging organiseert …’. Probeer je voor te stellen hoe een buitenstaander naar jouw organisatie 

kijkt en wat voor informatie hij/zij nodig heeft om te snappen waar de organisatie voor staat en wat 

jullie met de activiteit willen bereiken. Ga nooit uit van de voorkennis van het publiek. Je kan 

eventueel proberen om je in te beelden dat je zelf een journalist bent en proberen om vanuit dat 

perspectief te schrijven. 

Breng structuur aan in je tekst, o.a. door alinea’s te gebruiken. Zorg voor inhoudelijke samenhang en 

gebruik woorden die de structuur markeren (voegwoorden, bijwoorden, …). 

Je kan eventueel een citaat toevoegen. Dit is een goede manier om toch iets ‘beoordelends’ of iets 

‘subjectiefs’ in je tekst te verwerken, bijv. “Directeur Tromp liet niet na om op te merken: “Ik vind dit 

een weinig fraaie actie”.” Let er wel op dat het inhoudelijk iets toevoegt aan het nieuws en dat het 

vlot klinkt.  

Laat het bericht door een collega controleren op taal en inhoud!!! 

 

Opmaak 

 

Zorg dat het geheel er verzorgd uitziet, zonder spellings- en taalfouten. Gebruik een transparante 

lay-out met een prikkelende koptekst en aanlokkelijke subtitels. Kies voor een professioneel en goed 

leesbaar lettertype, bijv. arial, verdana of calibri. Gebruik minstens puntgrootte 11. Een interlinie van 

1,15 in plaats van 1 maakt je tekst makkelijker leesbaar. 

De contactpersoon dient onderaan het persbericht duidelijk vermeld te worden, met inbegrip van 

alle contactgegevens: telefoon en post, mail en website. Deze informatie wordt best voorafgegaan 

door een horizontale lijn gevolgd door een frase als [einde persbericht] of [het onderstaande is niet 

voor publicatie]. Het gebeurt nogal eens dat dit "voor verdere informatie" onbedoeld aan het eind 

van het artikel terechtkomt. 
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Gebruik alleen illustraties die iets toevoegen aan het bericht. Alle foto’s moeten vrij zijn van rechten. 

Door het logo van je vereniging toe te voegen, maak je een meer professionele indruk. 

 

Na het schrijven 

 

Je hebt je bericht waarschijnlijk in een tekstverwerkingsprogramma zoals bijvoorbeeld MS Word 

geschreven. Om het bericht te versturen is het echter beter om het in pdf-formaat op te slaan. Je kan 

hiervoor gratis een programma downloaden op http://www.dopdf.com/nl/. Eenmaal je dit 

programma geïnstalleerd hebt, kan je Word bestanden omzetten naar pdf door in Word op ‘print’ te 

klikken en dan bij de lijst van verschillende printers de pdf converter te kiezen. 

De meeste persberichten worden tegenwoordig via e-mail verzonden. Voeg het persbericht als 

bijlage toe. Let er wel op dat je in het tekstvak van de e-mail met een paar korte zinnen de inhoud 

aangeeft, zodat de journalist aan de hand daarvan kan beslissen om al dan niet de bijlage te openen. 

Je kan bijvoorbeeld het bovenste deel van het persbericht (kop, onderkop en de lead) in het tekstvak 

van de e-mail plakken. 

Net zoals bij ‘papieren’ correspondentie, is het belangrijk om je e-mail een verzorgd uiterlijk te geven 

en alle beleefdheidsregels te respecteren. Let zeker op volgende dingen:  

• Onderteken het bericht niet met vriendelijke groeten. Een aanspreektitel is ook niet nodig. 

De samenvatting van het persbericht met de contactgegevens is voldoende. 

• Zet niet in je e-mail: gelieve aandacht te geven aan dit persbericht. Je bedoeling is zo ook wel 

duidelijk. Vraag ook niet om een bevestiging van ontvangst. Dit ergert journalisten.  

• Zet jezelf in het ‘Aan’ veld en zet alle bestemmelingen in BCC. Op die manier kunnen de 

bestemmelingen niet zien naar welke andere personen het bericht verstuurd is. Zo bescherm 

je hun privacy en kom je professioneler over. 

• Het onderwerp van de e-mail moet bestaan uit de naam van je organisatie + de titel (de kop) 

van het persbericht. 

• Verstuur het bericht naar het algemene redactieadres én naar individuele journalisten. 

• Zorg ervoor dat het persbericht één keer wordt verstuurd, zoals het hoort. Als het fout gaat 

en je persbericht belandt in tienvoud in de mailbox van een journalist, stuur dan vooral geen 

extra "oeps, er ging iets fout, sorry"-mailtje. 

• Verzend het bericht zo vroeg mogelijk op de dag, en nooit op vrijdagnamiddag of voor een 

feestdag.  

 

Verwacht geen reply van een journalist. Een persbericht is een zakelijk bericht, geen conversatie. 

Reageer tijdig op eventuele reacties van journalisten en wees steeds bereikbaar voor een reactie. 

Journalisten ergeren zich aan trage reacties of onbereikbare bronnen. 

Maak een archief van je persberichten. Hou ook bij of ze in de media komen. Hou krantenknipsels en 

online artikels bij. Leg een bestand met persadressen aan. 
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Checklist persbericht 

 

 
Ja Nee Opmerking 

 

1. Nieuwswaarde  

- is informatie interessant voor pers?     

- is informatie geschikt voor persbericht?     

    

2. Afzender  

- naam en contactgegevens vermeld?     

    

3. Persbericht  

- 'persbericht' duidelijk vermeld?     

- datum?     

- lengte persbericht = 1 A4?     

    

4. Kop (titel)  

- prikkelend?     

- duidelijk?     

- kort?     

- antwoord op vraag ‘wie doet wat’?    

    

5. Ondertitel  

- aanvulling op titel?     

    

6. Lead  

- essentie persbericht in eerste zin?     

- antwoord op W-vragen?     

- lead: wekt voldoende interesse?     

- lead: duidelijke boodschap?     

- lead = max. 4 zinnen?     

    

7. Body  

- oprolbaar?     

- gaat tekst over mensen (niet over 

technologie, … )?  

   

- antwoord op alle relevante vragen?     

- gestructureerd?    

    

8. Verzending 

- bestemmelingen in BCC?    

- persbericht in attachments?    

- samenvatting en contactgegevens in het 

tekstvak van de e-mail? 

   

- onderwerp mail = naam organisatie + titel 

persbericht? 

   

- zo vroeg mogelijk op de dag?    
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3. Voorbeeld persbericht 

 

 

Persbericht LINC vzw 
 

 

 

 

Proeven van multimedia tijdens de Digitale Week 
 

De digitale kloof in de kijker 
 

 

Leuven, 1 februari 2010 – Tijdens de Digitale Week van 5 tot en met 12 maart organiseren lokale 

organisaties in heel Vlaanderen activiteiten rond het thema multimedia. Deze actie gaat uit van het 

Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (een initiatief van LINC vzw) en heeft als doel de digitale 

kloof te overbruggen. 

 

De digitale kloof verdeelt mensen die ICT bezitten en gebruiken en mensen die dat niet doen. Hoewel 

70% van de huishoudens in België over een computer beschikt, gebruikt slechts 59% van de 

bevolking dagelijks een computer. 64% van de huishoudens heeft toegang tot het internet maar het 

internetgebruik beperkt zich vooral tot het versturen van e-mails en het opzoeken van 

productinformatie
1
. Dit illustreert dat computerbezit niet noodzakelijk gelijk staat aan frequent en 

vaardig computergebruik. Daarom ijvert het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid voor het 

aanleren van ICT-vaardigheden en het verminderen van digitale drempelvrees. Een belangrijk 

hulpmiddel daarbij is de Digitale Week, die het aanbod van lokale organisaties in de kijker zet en 

mensen zo laat kennismaken met de wereld van de multimedia.  

 

Om de Digitale Week bij het grote publiek bekend te maken, verschijnt er tijdens de eerste week van 

maart een reclamespot op Eén en op verschillende lokale tv-zenders. Daarin is te zien hoe Karlijn 

Sileghem van Katarakt een relatietherapeut bezoekt om met haar computer te leren praten. Kijk 

tijdens diezelfde week ook uit naar toetsenborden op vreemde plaatsen in het stadsbeeld. Je kan er 

een prijs mee winnen (hierover meer in een volgend persbericht). Aansluitend vindt er op 4 maart 

een persconferentie plaats. 

 

De vorige editie van de Digitale Week was een groot succes, met bijna 300 activiteiten in heel 

Vlaanderen. Pol Goossen, de peter van de Digitale Week en bekend van de serie Thuis, was aanwezig 

bij verschillende activiteiten. Zo heeft hij zich bijvoorbeeld opgeworpen als computertemmer, wat 

door de mensen van KureghemNet in een grappig filmpje is vastgelegd (te zien op 

www.kureghemnet.be/digitaleweek). Ook dit jaar is Pol Goossen peter van de Digitale Week. 

 

Naast het aanspreken van doelgroepen richt de Digitale Week zich ook tot de beleidsmakers. Elk jaar 

vindt er in het Vlaams en in het Federaal Parlement een studiedag plaats. De gastvrouw voor de 

Vlaamse studiedag rond ‘mediawijsheid’ op 9 maart is Ingrid Lieten. Het Federaal colloquium op 2 

maart draait rond ‘digitale kloof en levenslang leren’. Staatssecretaris voor Maatschappelijke 

                                                           
1
 Cijfers te vinden op www.statbel.fgov.be ‘Digitale (r)evolutie blijft opgang maken’ en Eurostat 2009. 
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Integratie en Armoedebestrijding Philippe Courard verzorgt het slotwoord op het colloquium. Het 

volledige programma en mogelijkheid tot inschrijven zijn te vinden op 

www.digitaleweek.be/studiedagen.  

 

 [einde persbericht]  

 

Noot aan de redactie: 

 

1. Voor een overzicht van activiteiten: www.digitaleweek.be.  

2. De filmpjes van Karlijn Sileghem en Pol Goossen (voorlopig nog de versies van 2009) zijn te 

vinden op: http://www.digitaleweek.be/over-de-digitale-week/archief2009  

3. Foto’s op http://nl-nl.facebook.com/pages/Digitale-Week/359933050023  

4. Een interview met Pol Goossen behoort tot de mogelijkheden. 

5. Op vrijdag 4 maart om 11 uur is er een persconferentie. Locatie: 

Microsoft Executive Briefing Center for European Innovation 

Avenue des Nerviens 85 

1040 Brussels 

Belgium 

6. Een apart persbericht over de toetsenbordenactie volgt later. 

7. Het is uiteraard ook mogelijk om tijdens de digitale week activiteiten bij te wonen. 

 

Contactpersoon:  

 

Laure Van Hoecke 

 

LINC vzw 

Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid 

 

Maria Theresiastraat 20 

3000 Leuven 

 

Tel: 016 31 66 04  

GSM: 0499 34 96 84 

e-mail: laure.van.hoecke@linc-vzw.be  
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4. Contactgegevens pers 

 

Het Nieuwsblad 

 

Wat? 

Het nieuwsblad heeft per gemeente een webpagina waarbij lokale activiteiten in de kijker staan, 

bijvoorbeeld www.nieuwsblad.be/leuven of www.nieuwsblad.be/oostende. Goede artikels kunnen 

‘stijgen’ naar de gedrukte regiopagina’s van de krant. Het regionale nieuws kan zelfs per vereniging 

gesorteerd worden (klik binnen de regionale pagina rechts op het ‘verenigingen’).  

Er is ook agenda waar je evenementen kan toevoegen. 

Daarvoor moet je wel eerst een account aanmaken. Je kan 

vanaf de startpagina van het laatste nieuws naar de agenda 

gaan door bovenaan op het icoontje agenda te klikken. Daarna 

klik je op ‘toevoegen evenement’. 

 
 

 

Contact? 

Je kan de correspondenten via mail bereiken. Het e-mailadres wordt steeds gevormd door de naam 

van de gemeente + @nieuwsblad.be. Bvb. leuven@nieuwsblad.be of oostende@nieuwsblad.be.  

Contacteer ook zeker de individuele regionale journalisten. Contactgegevens vind je terug op de 

website van het nieuwsblad www.nieuwsblad.be. Scroll naar beneden en klik op contact. Zoek bij ‘Ik 

heb een vraag voor een bepaalde redacteur’ naar de regionale redactie. Als je hierop klikt, vind je alle 

contactgegevens per provincie terug.  
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Het Laatste Nieuws 

 

Wat? 

Het Laatste Nieuws is een nationale krant die veel aandacht besteedt aan regionaal nieuws. 

Contact? 

Surf naar www.hln.be. Scroll naar beneden en klik op ‘contacteer ons’. Je duidt vervolgens aan: ‘Ik 

heb een tip uit mijn regio voor de redactie van de krant’. Vul het formulier in met jouw 

contactgegevens en een beschrijving van jouw activiteit.  

 

De Standaard 

 

Wat? 

De Standaard rapporteert tegenwoordig ook regionaal nieuws. Om het regionale nieuws te bekijken, 

ga je naar www.standaard.be/nieuws/regio.   

Contact? 

Om contact op te nemen met de regionale redactie mail je naar regionieuws@standaard.be. 

Eventueel kan je ook de regionale journalisten rechtstreeks contacteren. Je vindt hun 

contactgegevens terug helemaal onderaan de webpagina onder de hoofding ‘De Standaard’. Klik op 

‘Redactie’, en vervolgens op ‘Regio’. 

 

De Streekkrant 

 

Wat? 

De Streekkrant specialiseert zich in regionaal nieuws. Contacteer hen voor een artikel over jouw 

activiteit. 

Contact? 

Surf naar www.destreekkrant.be. Klik op jouw provincie in de kaart of selecteer de naam door op het 

pijltje te klikken. Hierdoor kom je op de pagina van jouw provincie terecht. Scroll hier helemaal naar 

beneden en klik op ‘contact & info’ in de blauwe balk. Mail vervolgens naar de redactie in jouw regio 

of provincie. Bijv. Regio Mechelen en Kempen: luc.quirin@roularta.be. 
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Passe-partout 

 

Wat? 

Passe-partout is een regionale krant die gratis verdeeld wordt. 

Contact?  

Surf naar www.passe-partout.be. Nadat je een taal geselecteerd hebt, kom je terecht op de website 

van passe-partout. Klik in het menu op ‘Contacten’ en vervolgens op ‘Regionaal’. Klik op jouw 

gemeente in de kaart. Mail naar het e-mailadres van de redactie (en niet naar ‘sales’ tenzij je een 

advertentie wil). Bvb. voor Aalst: redactie.ovl@passe-partout.be of voor Aarschot: 

redactie.tienen@passe-partout.be. 

 

Nationale kranten 

 

LINC vzw contacteert de nationale kranten in Vlaanderen (De Morgen, De Standaard, Het 

Nieuwsblad, ...) met een algemeen persbericht over de Digitale Week. Indien we een reactie krijgen 

van journalisten over één van jouw activiteiten, sturen we hen uiteraard door naar jouw organisatie! 

Het persbericht voor de Digitale Week in Vlaanderen kan je vanaf 8 februari 2010 terugvinden op de 

homepage van de website www.digitaleweek.be.  

 

Radio 2 

 

Wat? 

Radio 2 voorziet een regionale versie van sommige programma’s. Zo’n regionale uitzending kan het 

ideale medium zijn om jouw activiteit bekend te maken. Radio 2 heeft een algemeen aanspreekpunt 

voor vragen maar het is vaak efficiënter om rechtstreeks met een bepaald programma contact op te 

nemen.  

Contact? 

Je kan naar het algemene e-mailadres mailen om te vragen of er een programma is dat jouw 

activiteit in de kijker wil zetten: info@radio2.be.  

Om contact op te nemen met de redactie van een specifiek programma ga je naar www.radio2.be. 

Vervolgens klik je op programma’s en kies je uit de lijst het programma dat je wil mailen, 

bijvoorbeeld ‘Avondpost West-Vlaanderen’. Bovenaan het scherm, in het oranje venster, klik je op 

‘mail Avondpost’. Er verschijnt dan een formulier waarop je je contactgegevens en een woordje 

uitleg over je activiteit kan invullen.  
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Steden en gemeenten  

 

Wat? 

Kondig jouw activiteit aan in de evenementenlijst van jouw gemeente of laat 

- een interview over - jouw activiteit opnemen in het plaatselijk gemeente- 

of stadsblad.  

Contact? 

Surf naar www.vlaanderen.be. Klik in het linkermenu op ‘websites van 

provincies, steden en gemeenten’. Vervolgens klik je in de kaart op jouw 

provincie of geef je de naam van je provincie in en klik je op ‘toon 

contactinfo’.  

Daar vind je alle contactgegevens voor jouw gemeente of stad, en eventueel 

ook de website. Om op de website van jouw gemeente te verschijnen of om 

opgenomen te worden in de activiteitenlijst kan je contact opnemen met de 

webmaster.  

Je kan ook  mailen naar het info-adres van jouw gemeente of stad met de 

vraag om jouw activiteit te vermelden in het plaatselijke infoblad. Vraag 

eventueel naar andere mogelijkheden om jouw activiteit bekend te maken 

via lokale kanalen. 

 

Regionale zenders contacteren voor een reportage 

 

Wat? 

Je kan een regionale zender voorstellen om jouw activiteit te bezoeken en er een reportage over te 

maken. Probeer hen warm te maken voor jouw activiteit en vergeet niet erop te wijzen wat voor hen 

interessante mogelijkheden zouden zijn: aanwezigheid van een BV, een interview, grappige 

activiteiten, … Probeer ook steeds het belang van je activiteit voor de streek en de lokale 

gemeenschap aan te tonen.  

Je kan hen er eventueel op attent maken dat de Digitale Week reeds aandacht krijgt van regionale 

zenders. Op alle regionale zenders wordt een spotje over de Digitale Week vertoond. Ook Eén zendt 

dit spotje tijdens de eerste week van maart uit. In de reclamespot zie je Karlijn Sileghem van Katarakt 

die een relatietherapeut bezoekt om met haar computer te leren praten. Het spotje kwam tot stand 

in samenwerking met Telenet Foundation, productiehuis The Fridge en het district Merksem.  

Contact?  

Om op te zoeken welke regionale zender in jouw gebied actief is, surf je naar www.rtvm.be. Klik 

rechts op de button ‘Zoek jouw zendgebied’. Vul jouw gemeente of postcode in en klik op ‘zoek 

zendgebied’. Of je kan met de muis over de kaart bewegen, waarop je de naam van jouw zender in 

een blauw balkje zal zien verschijnen. De plaatselijke zender in Leuven is bijvoorbeeld Rob TV. 
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Vervolgens is het mogelijk om via www.rtvm.be de contactgegevens voor jouw specifieke zender op 

te zoeken. Klik in het linkermenu op zenders en selecteer jouw zender, bijv. Rob TV.  Mail of bel naar 

jouw zender met de vraag om jouw activiteit aan te kondigen en eventueel ook een kijkje te komen 

nemen op de dag zelf. 

Een andere mogelijkheid is om rechtstreeks naar de website van de regionale zender te gaan. Voor 

Leuven zou dat bijvoorbeeld www.robtv.be zijn. Daar zal je ook alle contactgegevens kunnen vinden, 

en vaak is er de mogelijkheid om jouw activiteit rechtstreeks op hun website aan te kondigen. Van 

hieruit kan je dan contact opnemen met lokale verslaggevers en hen vragen om een verslag over 

jouw activiteit te maken. 
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5. Bronnen 

 

http://www.vanderzande.com/rtfm/pers.html  (op 01/02/2010) 

http://www.persberichtenwijzer.nl  (op 01/02/2010) 

Vormingscentrum KHMechelen, documentatie studiedag mediarelaties 


