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Hoe krijg ik mijn nieuws in de agrarische pers?
Op de redacties van de agrarische bladen regent het persberichten. De meeste daarvan
zullen de redactionele kolommen niet halen, om verschillende redenen. Oud-journalist
en communicatieadviseur Jeen Akkerman geeft tips hoe bedrijven ervoor kunnen zorgen
dat journalisten hun nieuws wél oppikken.

ing. Geesje Rotgers

J

e hebt eindelijk een prachtig
nieuw product! Jaren is eraan
gewerkt en nu is het zover: het
kan de markt op en heel de
wereld mag, nee MOET, het
weten. Na twee avonden zwoegen ligt er een
persbericht waarop je stiekem wel een beetje
trots bent; het wordt naar alle bekende bladen
gemaild. De redacties zullen ervan smullen!
Vervolgens breken er spannende dagen aan.
Vol verwachting worden kranten en magazines
gescreend, maar van het grote nieuws is niks
terug te vinden. Ook de dagen erna niet en evenmin de week erop. Wat een teleurstelling. Waarom is het persbericht niet overgenomen?
Jeen Akkerman weet waarom het vaak misgaat,
waarom nieuws niet wordt opgepakt. Jarenlang
was hij zelf journalist en hij weet hoe zijn vakbroeders het nieuws selecteren. Hij schreef
onder meer voor weekblad Boerderij en was
hoofdredacteur van het Agrarisch Dagblad. In
2003 startte hij JEEN bureau voor communicatie. “Veel bedrijven vertellen graag wat zijzelf
belangrijk vinden, zonder rekening te houden

met de lezer. Een bedrijf dat bijvoorbeeld jaren
heeft gespendeerd aan een technisch snufje,
praat liever over niets anders. De journalist daarentegen is alleen maar geïnteresseerd in de consequenties voor de gebruiker, ofwel zijn lezers.
Wordt het apparaat nu milieuvriendelijker of
wordt het goedkoper? Wat het bedrijf interessant
vindt, hoeft de journalist dus helemaal niet
interessant te vinden.”
Teveel reclame
Het valt Akkerman op dat veel persberichten
eindigen met een brok bedrijfsreclame. “Ook
dergelijke reclame-uitingen worden niet opgenomen in redactionele kolommen. Dit soort stukken wordt door journalisten met genoegen in de
prullenmand gegooid.” Journalisten hebben een
afkeer van snoevende teksten. “Wees zakelijk en
to the point”, adviseert Akkerman. Nog een storende fout die veel bedrijven maken is de hang
naar volledigheid. Alle hoofd- en bijzaken worden benoemd. “Durf te kiezen voor de belangrijkste informatie. Dat is de essentie en laat al
die bijzaken weg. Die vertroebelen alleen maar

Serieus genomen worden door de pers
1. Zorg voor nieuws. Als je niks te melden hebt, roept dat irritatie op.
2. Breng nieuws dat de doelgroep van de betreffende krant wil lezen. Niet alleen wat je als
bedrijf kwijt wilt.
3. Bouw een goede relatie op met voor jou belangrijke redacties.
4. Respecteer elkaars rol. Overleg of je de tekst van tevoren mag inzien. Corrigeer alleen op
feitelijke onjuistheden en dus niet op bevindingen van de journalist zelf.
5. Spreek de journalist aan op fouten in artikelen. Daarmee neem je zijn werk serieus.
6. Laat zien wie je bent en nodig journalisten uit om je te leren kennen.
7. Zorg voor een goed opgesteld persbericht. Als de kennis hiervoor ontbreekt, is het beter het
karwei uit te besteden aan een deskundige.
8. Oefen altijd voor interviews. Mensen schrijven vaak op wat zij willen zeggen, maar spreek
het in elk geval ook een keer uit. Oefen met een collega of een gespecialiseerd bureau.
Training is de investering waard.
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je boodschap.” Eigenlijk komt een goed persbericht neer op het simpel beantwoorden van
alle journalistieke standaardvragen: wie, wat,
waar, wanneer, waarom en hoe. Het persbericht
moet de journalist uitdagen om contact met je
op te nemen voor meer informatie. Maar zo’n
persbericht opstellen vergt de nodige ervaring.
Dan zijn er nog de verhaaltjes die geen nieuws
bevatten, maar een beschrijving geven van

bestaande zaken. Een journalist selecteert altijd
op nieuwsgehalte. Als dat er niet is, zal het stuk
nooit de krant halen.
Free publicity
“Ja, free publicity is goed voor je bedrijf”, vindt
Akkerman. Een redactioneel artikel is voor de
lezer geloofwaardiger dan een advertentie. Een
rij-impressie van een auto bijvoorbeeld, krijgt

JEEN AKKERMAN
“Biedt geen advertentie aan in ruil voor
een redactioneel stuk. Met het uitspelen
van een machtspositie bouw je geen
goede relatie op met een journalist.”
Foto: JEEN
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meer waarde als die door een journalist is
geschreven dan door de fabrikant zelf. Hij vindt
dat bedrijven dan ook best moeite mogen doen
om zich in de schijnwerpers van journalisten te
zetten. “Een bijkomend voordeel is dat free
publicity zo goed als gratis is.” Een nadeel is er
echter ook: je hebt geen controle op de wijze
waarop de journalist over je schrijft. Dat is lastig,
aangezien managers graag de volledige controle
hebben over hun bedrijf. “Maar als je handig
bent, kun je de free publicity voor een groot deel
zelf invullen”, meent Akkerman. Het komt er
dan vooral op neer een goede relatie op te bouwen
met de journalist en hem te overtuigen van jouw
nieuws. “Als een journalist jouw bedrijf niet
kent, of niks heeft met jouw producten, dan is
de kans klein dat hij er aandacht aan besteedt.”
Relatie opbouwen
“Wil je aandacht van een journalist, dan is het
belangrijk om een relatie met hem op te bouwen”,
zegt Akkerman. Zijn advies is dan ook om actief

contact te zoeken met de redacties van bladen
die voor het bedrijf interessant zijn. “Zodra je
iets nieuws te vertellen hebt, kun je de journalisten uitnodigen voor een bijpraatsessie. Vertel
hen ook van komende ontwikkelingen. Als zij
dan later het persbericht onder ogen krijgen,
hebben zij er al van gehoord en zullen het
herkennen. De kans is dan groter dat zij het
opnemen in hun blad. Akkerman waarschuwt
voor het zomaar uitnodigen van journalisten.
“Het gesprek moet natuurlijk wel ergens over
gaan.”
En aandringen op een redactioneel stuk in ruil
voor een advertentie? Niet doen, adviseert Akkerman. “Goede journalisten zijn daar niet gevoelig
voor. Bovendien bouw je met het uitspelen van
een machtspositie geen goede relatie op. Geef
ze dus een interessant verhaal en zorg voor een
wederzijds respectvolle relatie.”
Fout geciteerd
Fouten worden gemaakt, ook in de agrarische

J o o s t J a n s s e n s : “ Va k j o u r n a l i s t i s g e e n p a p a r a z z i”
“Free publicity is heel belangrijk voor een bedrijf, zeker als je geen vermogen wilt uitgeven aan PR en marketing.” Joost Janssens
van mengvoerbedrijf Gerrits-Jans uit De Rips gaat daarom openhartig met de pers om. “Daardoor worden we regelmatig genoemd
in de pers. Wanneer je goed geciteerd wordt, draagt dat bij aan een positieve imagebuilding.”’
Het betekent dat Janssens, verantwoordelijk voor de PR en marketing binnen de Fransen-Gerrits Groep, journalisten graag
persoonlijk wil leren kennen. “Door menselijk contact bouw je een relatie op die is gebaseerd op vertrouwen en eerlijkheid.”
Janssens is niet bevreesd voor foute of negatieve publicaties. “Je moet eerlijk zijn naar elkaar toe en van tevoren zaken goed afspreken. Vakjournalisten zijn echt geen paparazzi. We werken allemaal in dezelfde sector en ons belang is uiteindelijk ook hun belang.”
Elkaar belazeren doe je maar één keer. Daar heeft de journalist ook geen belang bij. Hij adviseert collega’s met koudwatervrees de
journalist voor publicatie te vragen het stuk te mogen lezen. “Kijk dan of wat je bedoeld hebt ook zo is opgeschreven. Je moet daar
natuurlijk wel om vragen.
Journalisten zijn erg druk en
met hun strakke deadlines
zitten ze niet op extra werk
te wachten.”
Bovendien is het belangrijk
om enkel nieuwswaardige
onderwerpen aan te dragen.
“Je moet proberen in de huid
van de journalist te kruipen”,
geeft Janssens aan. “Het moet
tenslotte voor hun lezer interessant zijn.” Dat betekent
inhoudelijk goede onderwerpen en innovaties aandragen.
“Een journalist prikt er zo
doorheen wanneer je een
oude sigaar in een nieuwe
doos stopt. Wanneer je dat
twee keer doet, is de geloofwaardigheid van jezelf en
daarmee van je bedrijf weg.”
Foto: Van Assendelft fotografie
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J o s B u i t i n g : “A l s m a r k t l e i d e r e n c o ö p e r a t i e
c o m m u n i c e r e n w e v e e l”
Zo’n twee jaar geleden
besloot CRV de pers wat
actiever te benaderen
met persberichten, zo
geeft manager Jos Buiting aan. “We zijn marktleider en een coöperatie.
Adel verplicht en dus zijn
we transparant en communiceren we veel.”
Het betekent zo’n één of
twee keer per week een
bericht mailen naar de
pers. “Zo’n 90 procent
daarvan wordt
geplaatst”, schat hij in.
“Soms vindt je het zelf
niet noemenswaardig,
maar blijkt het voor de
lezers zeer interessant te zijn.”
Buiting geeft aan dat een succesvol persbericht
inhoud heeft die aansluit bij de lezers van de bladen.
“We selecteren objectieve informatie die ook belangrijk is voor andere partijen. Berichten met een te
commerciële boodschap worden door journalisten
aan de kant gelegd.” Op het moment dat het melden
van een succesvol product gecombineerd wordt met
ervaringen van boeren stijgt de interesse weer wel.
“Dan heeft een persbericht meerwaarde omdat de
boodschap vertaald wordt naar de lezer.”

journalistiek. Een van de grootste ergernissen
zijn fouten in feiten en citaten. Verkeerd geciteerd worden, kan leiden tot vervelende reacties
van klanten en collega’s. Maar hoe los je zo’n
fout op? Het kwaad is immers geschied, de tekst
is gedrukt en wijd verspreid. Akkerman: “De
meest gemaakte fout is dat men in de hoogste
boom klimt. Bedrijven eisen soms een rectificatie
en een enkele keer komt het tot een rechtszaak,
maar veel vaker wordt er uiteindelijk in het
geheel geen actie ondernomen. “Ik adviseer in
deze gevallen altijd de journalist op te bellen en
te zeggen wat er niet klopt”, zegt Akkerman.
“Dit voorkomt dat de journalist in volgende stukken de fout herhaalt.” Verder vindt hij dat bedrijven het al dan niet plaatsen van een rectificatie
aan de journalist moeten overlaten. Bedrijven
zouden hun goede relatie met de journalist niet
op het spel moeten zetten.
“Heb respect voor de functie van journalist”,
pleit de oud-journalist. Omgekeerd hebben zij
respect voor hun bronnen. Als er geen respect is
voor de journalist, kan dat tot vervelende situa-

Het communicatiebeleid van CRV betekent ook
minder goede boodschappen de wereld in sturen.
Bijvoorbeeld wanneer de bevruchtingsresultaten van
een stier te wensen overlaten en hij uit de handel
wordt genomen. “Dat verhoogt de geloofwaardigheid van ons bedrijf. Alhoewel we over het algemeen
vanuit het veld weinig reacties op persberichten
krijgen, leveren dit soort nieuwtjes complimenten
op voor onze inseminatoren. Het geeft vertrouwen
dat er met de andere stieren niets aan de hand is.”
Foto: CRV

ties leiden. Akkerman vertelt hoe hij zelf eens
handelde als hoofdredacteur van het Agrarisch
Dagblad, toen een groepering hem wilde verhinderen zijn werk te doen. “Een aanstaande fusie
tussen organisaties liet de gemoederen oplopen
onder de leden, zeker toen de dag naderde waarop zij zich door stemmen over de fusie zouden
uitspreken. In mijn column beschreef ik de
voor- en nadelen van de fusie en ik wenste de
leden veel wijsheid toe bij het uitbrengen van
hun stem. Per telefoon liet de perswoordvoerder
mij vervolgens weten dat ik vanwege mijn kritische houding niet welkom was op de persconferentie, na afloop van de stemronde. Even later
belde ik terug om te zeggen dat ik het ANP zou
inlichten over deze uitsluiting van een journalist
op een persconferentie.” Zover wilde de fusieorganisatie het niet laten komen.
Akkerman beseft dat het geen gemakkelijke
opgave is voor bedrijven om een journalist te
overtuigen hun nieuws op te nemen in de krant.
Met de tips in het kader, hoopt hij hen een stukje
op weg te helpen.
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