
De  media!



n Al mee te maken gehad?

n En was het een prettige ervaring? 



n Maar…

n Vaak vergeten vraag

n Wat hebben de media aan mij/ons?

– (komen we straks op terug)

Wat heb ik aan die media?



Doel van deze 
lezing/workshop
n Geen echte mediatraining (kan 

niet op anderhalf uur)
n Wel: nuttig inzicht geven in 

werking van media
n Wel: praktische tips in omgang 

met media



Om te beginnen:

n Media zijn niet voor of tegen 
verenigingen, bedrijfsleven, politiek, 
enz.

n Media werken voor kijker, lezer, 
luisteraar

n Daar worden ze op afgerekend (ook 
door de reclamewereld)



Een oude: wat is nieuws?

n Hond bijt man?

n Of

n Man bijt hond?



n Uiteraard: wat we nog niet 
wisten/weten (heel veel)

n Wat ons interesseert
n Maar ook en vooral: wat we niet 

verwacht hadden

Nieuws is:



n De trein die op tijd rijdt

n Het vliegtuig dat niet neerstort

n Een training zonder ongelukken

Geen nieuws:



n Dat goed nieuws geen nieuws is…
n Een “probleem” voor wie een 

boodschap heeft - waar niemand op 
staat te wachten

We zijn zo positief ingesteld



n“Lege bus rijdt 
bijna in ondiep 
ravijn.”

Tenzij je het pimpt



Waarom?

n Eerst merken onze hersenen de 
woorden bus en ravijn

n Pas daarna: leeg, bijna, ondiep
n Intussen is er wel de aandacht



n “Wij” in wat we wel en niet bekend 
willen maken

n “De Media” in wat ze hun publiek 
aanbieden

Iedereen selecteert



Toch wordt nieuws soms “gemaakt”

n Het juiste kader doet veel
n Kader  =  frame /denkpatroon
n Een oud voorbeeld:



De echte eerste transatlantische vlucht 
…. (Alcock en Brown) – in 1919



n Eerste non-stop New York – Parijs
n In 1927
n Prijs van 25 000 dollar
n En vooral: sterk gemediatiseerd

Waarom Lindbergh wel dan?



En bij ons…wat vinden wij nieuws?

n Onze inzet voor het goede doel 

n Onze jaarlijkse spaghetti – avond

n Onze open deur 



En waar heeft de pers het over?

n Fraude ?
n De parkeerproblemen
n Een ongeluk
n Geweld en vandalisme
n Grensoverschrijdend gedrag



Erg he! Schandalig gewoon!

n Maar hoe gaan we er mee om?
n Situatie inschatten



n Scenario 1: wij willen wat kwijt in de 
media – wij zijn vragende partij

n Of

n Scenario 2: de media willen wat van 
ons – de media zijn vragende partij

Dus: omgaan met media:



n Zijn die wel geïnteresseerd?

n Dus eerst wat uitweiden: 
hoe selecteren de media?

Wij willen wat in de media



n Drie categorieën:

n MOET - vraag komt van media

n KAN – evenwicht vraag aanbod

n NIET – aanbod zonder interesse 
media

Selectie in media



n Yes!
n Media zijn vragende partij 
n Groot evenement
n Maar ook: ongelukken, 

ontslagen, omkoping, brand, 
misbruik, ongeval…

Moet, is zeker nieuws



n Verwacht het onverwachte
n Eén duidelijke stem
n Vooraf afspraken maken
n Andere aanpak bij “goed” en “slecht” 

nieuws – komen we op terug
n Vaste woordvoerder of de voorzitter?

Aanpak: vuistregels



n Vooraf een “Wat als”-plan

n Aanspreekpunt (en) 

Suggestie



n Hoeft niet zo ver te gaan
n Vereniging met (vooral) 

vrijwilligers is geen 
multinational

n Gezond verstand

Geen paniek !



n Nieuws dat media wel of niet 
oppikken

n Voor vereniging soms kans 
op gratis aandacht

n In slappe periodes zijn de 
media op zoek naar nieuws

“Kan”…. De grijze categorie



Tussendoor: soorten 
interviews
n A) “Informatieve”: vragen om feiten of 

deskundige uitleg
n Aanpak: niet oeverloos vertellen, 

concentreren op wat we zeker willen dat 
opgepikt wordt

n B)“Confronterende”: vragen om mening of  
reactie

n Aanpak: zie verder. Journalist speelt vaak 
“advocaat van de duivel”



n Wil goede quote 
n Voor bericht: alleen de essentie!
n Eventueel een KORT gesprek: 3 

minuten is lang voor radio
n Zo natuurlijk mogelijk zonder 

jargon

Radio



n Beetje als radio 
n MAAR: beeld!
n Beelden moeten het verhaal 

vertellen
n Quote/interview zijn om te 

verlevendigen, als illustratie

Televisie



Kranten

n Willen goed verhaal
n Concreet , met sprekende 

details om het levendig te 
maken

n Meer ruimte 
n Opgelet: verhaal en invalshoek 

worden soms achteraf bepaald



n Weten zelf wat ze willen

n Kansen/tips geven

n Gezond verstand erbij houden, 
eventueel bepalen wat niét kan

Fotografen



Websites – soms pers, soms niet.

n Professioneel? Continu bijgewerkt?
n Met redactie?
n Voor welk publiek ?
n Vaak laagdrempelig 
n Als radio: gevatte kop/eerste lijn is 

essentieel



Sociale media

n Goedkope manier om aandacht 
te krijgen

n Ideaal voor korte boodschappen
n Laagdrempelig
n Maar: meestal alleen opgepikt 

door volgers
n Toch: doe het goed of blijf er af



n Kans om te profileren
n Toon betrokkenheid, 

buikgevoel
n Rekening houden met 

verschillen binnen media

“Goed” nieuws



n Eerste vraag: moeten we wel 
reageren?

n Anders dan bij goed nieuws 
voorzichtig met buikgevoel 

n De pers niet als de vijand 
zien

Nu het “slecht” nieuws



n Niet reageren: lijkt veilig
n Maar: nieuwshonger blijft
n Informatie komt van andere 

partij(en)
n Initiatief uit handen

Reageren: voor en tegen



n Mag!
n Maar kan nadelig zijn voor 

vertrouwen
n Off the record: zaak van 

vertrouwen
n Nog eens: gezond verstand

Informatie achter houden



n Niet speculeren
n Niet interpreteren (moeilijk voor de 

slimmen!)
n Niet in de plaats van anderen 

spreken
n Emoties onder controle houden

Bij de feiten blijven!



n Uitgaan van “worst case” scenario
n Bijkomende informatie wordt relatief 

goed nieuws
n Wel bij de feiten blijven, niet 

speculeren en interpreteren
n Kan juridisch gevaarlijk zijn: NOOIT 

zelfs maar de schijn van 
verantwoordelijkheid opnemen.

Voor de durvers



Positief op inpikken: spinnen

n De spindoctor: “Now that we 
have your attention”

n Van alle aandacht gebruik 
maken voor de eigen boodschap



n “Salami” tactiek: na het tweede beetje 
slecht nieuws wordt alleen nog erger 
verwacht

n De “leider” die het niet zo goed weet, 
maar toch zelf het woord voert

n Minimaliseren: publiek niet 
onderschatten

n Liegen: geloofwaardigheid volledig 
weg als “het” uitkomt

Maar niet zo!



n Media realistisch inschatten, 
sigaretten verkopen aan niet-rokers 
werkt ook niet

n Je bent vragende partij!
n Doelgericht aanspreken 
n Dubbele aanpak: mail naar redactie 

plus een journalist persoonlijk 
aanspreken

Terug naar mag/kan nieuws



n Redacties hebben beperkte 
middelen

n Iedereen roept om aandacht: kom 
boven drijven!

n Maak het ze in de grijze  zone zo 
makkelijk mogelijk

n Je krijgt maar een paar seconden 
de aandacht

Persbericht



n In de eerste zin moet staan 
waarom iets nieuws is/kan zijn

n Dus géén: inleiding/midden/slot
n Voor de journalist met weinig 

tijd: een bericht waaruit met 
copy – paste gewerkt kan 
worden, maakt meer kans om 
opgepikt te worden

Persbericht - praktisch



n Tip: schrijf zelf een tekst die als 
bericht kan dienen en 
presenteer die met wat extra’s 
als perstekst

n Heb wat foto’s klaar – vrij van 
rechten



n Soms word je gebeld: 
vergeet geen – liefst mobiele 
– nummers, en 
mailadressen die 
bijgehouden worden 

n Redacties werken niet alleen 
tijdens de kantooruren!

Blijf bereikbaar !!!!



n Lijst algemene, regionale, 
gespecialiseerde pers – met 
telefoonnummers (liefst mobiel) en 
mailadressen

n Doelgroep, bereik, invloed
n Werkwijze: deadlines, redactionele 

kalender,…

Extra: vooraf mapje maken



n Ken je medialandschap
n “Less is more”: stuur geen nutteloze 

persberichten rond 
n Geeft alleen frustratie aan twee 

kanten

En dan - de derde categorie: niet!



Even op terugkomen: de 
“nieuwe media”

n Zelfde principes 
n Besef wie je (niet) bereikt
n Netwerken!
n Doe het goed of blijf er 

voorlopig af
n Of besteed het uit 
n Websites bijhouden!



Bedankt voor de aandacht!

n Nu de oefeningen
n A) Met onze organisatie zamelen we 

ongebruikte fietsen in, repareren ze 
desnoods, en geven ze in bruikleen aan 
kansarmen. Hoe krijgen we aandacht voor 
ons werk – en genoeg (oude) fietsen?



n B) We zijn heel goed bezig 
geweest, maar nu blijkt dat er een 
circuit is van jongeren die 
aangepord worden om fietsen te  
komen halen die dan worden 
doorverkocht. Lokale pers maakt 
er een schandaal van, wat nu?


