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Wat leer je?
In de cursus Persberichten schrijven leer je hoe 

je nieuwsonderwerpen herkent en hoe je ze 

omzet naar aantrekkelijke persberichten. Hoe 

je het juiste onderwerp kiest, met de juiste in-

valshoek, en hoe je kort, dwingend en nieuws-

gericht schrijft.

Onderwerpen die aan de orde komen:

• De rol van het persbericht in het media-

   landschap 

• Welke persberichten worden opgepikt?

• Hoe creëer je nieuwswaarde?

• Wat zijn de hoofdbestanddelen van het 

   bericht? Welke onderdelen moeten er beslist

   in staan? 

• De opbouw van je bericht: oprolbare teksten

• De w-vragen als leidraad

• Hoe schrijf je een korte, pakkende lead?

• Slim gebruikmaken van titels en koppen

• Hoe maak je complexe informatie toeganke

   lijker?

• De w-vragen als leidraad

• Schrappen en inkorten

• Beeld en infographics gebruiken

Voor wie
Voor communicatieadviseurs, pr-medewerkers 

en andere medewerkers die in hun werk aan-

dacht van de media willen genereren. 

Data & locatie
Persberichten schrijven kun je incompany 

organiseren of volgen als privé- of duotraining. 

De data en locatie bepalen we in overleg. 

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining 

Persberichten schrijven zijn afhankelijk van je 

wensen en de grootte van de groep. Meer we-

ten? Bel naar 020 - 598 64 20. We komen graag 

langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Werk je bij een instelling die medisch personeel uit het buitenland inzet? Dan 

moeten nieuwe medewerkers natuurlijk zonder misverstanden kunnen commu-

niceren. Niet alleen omdat dat praktisch is, maar ook omdat veiligheid en profes-

sionaliteit boven alles gaan. 
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