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Tien jaar waarnemingen 

 

Eind 2002 nam ik het ‐ sinds 1985 bestaande ‐ communicatietrainingsbureau Bob 

de Ronde Partners over van de oprichter en naamgever. Kort daarna startte ik 

voor onze opdrachtgevers een e‐mail‐nieuwsbrief ‘Mediatraining Follow‐up’. Die 

nieuwsbrief is sindsdien zo’n honderd keer verschenen, met telkens een handvol 

commentaren op mediacommunicatie. In dit boekje vindt u daaruit een selectie. 

 

Je kunt nog zo trainen, de beste leerschool is altijd de praktijk. Op enkele publie‐

ke figuren na komen de meeste bestuurders maar incidenteel in de media en dat 

is prima. Als je dan geen routine opdoet kan je leren van hoe anderen het doen. 

En zeker van andermans fouten kan je veel opsteken.  

 

Optreden in de media is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Doe normaal, weet waar je 

mee bezig bent, ben eerlijk maar denk aan je belangen, praat onbevangen maar 

weet bij wie het aan moet komen. En doorzie de media.  

Niet zo ingewikkeld?  
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PRaktijken 
 

 

1. Afspraken openbaar? 

Over de mediaoptredens  van politici wordt  vaak onderhandeld, u weet daar  alles 

van. Thema's, inbedding, autorisatie. Vier journalisten willen nu dat afspraken daar‐

over openbaar zijn. Interessant. We zagen al dat het gedoe voor en na een interview 

soms wordt opgenomen en als het past in de framing ook uitgezonden, zoals in Zem‐

bla, Slag om Nederland, Radar, Kassa. Voor voorlichters is dat niet leuk maar ook een 
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fact of  life. Niets  is off the record, nietwaar? Houd dat maar vast.  Ik denk overi‐

gens dat de media er niet aan beginnen. Want hoe moet je afspraken dan open‐

baren? Bij elk  interview een bijsluiter? Bovendien: de media  zelf willen  in hun 

concurrentiestrijd best graag afspraken maken. Een losse flodder dus, van lieden 

die tegen afspraken zijn. Maar dus buiten de realiteit staan. Juli 2012 

 

2. Communicatie heeft het gedaan 

Het interne onderzoek van het VUmc naar de flop met de gewraakte tv‐docuserie 

liegt er niet om. De Dienst Communicatie heeft het verkloot. Mooier kan  ik het 

niet maken. Wel  acht  de  raad  van  bestuur  zichzelf  daarvoor  verantwoordelijk 

maar vooral omdat zij onvoldoende bij de zaak werd betrokken. De voorlichters 

hebben het dus weer gedaan. Eerst dit: medici weten dat wij  in hun  trainingen 

hameren op het medisch beroepsgeheim: van en over patiënten mag je volgens 

ons bijna niets laten zien. 'Toestemming' is weinig waard. Het VUmc zat dus van 

meet af aan fout. Maar ironisch is het wel. Journalisten schelden graag op voor‐

lichters dat ze alles afhouden. Nu zie je wat er gebeurt als de voorlichters gretig 

meewerken: iedereen op tilt. Afijn: verwijs naar deze casus als u weer eens door 

media verweten wordt dat u afhoudend reageert... Openbaarheid  is mooi maar 

vereist wel grote zorgvuldigheid. Juni 2012 

 

3. Quitclaim 

Het was  al de  gewoonte bij deelnemers  aan  spelshows  en  talentenjachten, bij 

figuranten en winnaars van  loterijen die  in beeld komen:  ze moeten eerst een 

quitclaim  tekenen  van de  tv‐producent.  Ik hoorde dat die  gewoonte nu ook  is 

doorgedrongen bij  journalistieke programma's. Quitclaims zijn contractjes waar‐

mee  de  producers  willen  voorkomen  dat  ze  gedoe  krijgen  over  portretrecht, 

claims  op  revenuen  van  uitzendingen  of  eisen  om  beelden  niet  uit  te  zenden. 

Daarnaast wordt  soms overeengekomen dat de ondertekenaar geen publiciteit 
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zoekt. Eventueel met hoge boetes. TV‐producenten hanteren zo'n contract soms 

als  voorwaarde  om  in  het  programma  te  verschijnen.  Een  gemeentepoliticus 

meldde mij dat ook hij zo'n contract voorgelegd kreeg bij een tv‐interview over 

een  nieuwsitem  in  zijn  stad.  Als  er  niet  getekend werd  zou  dat  leiden  tot  de 

mededeling: "De gemeente wilde niet meewerken". Mijn advies: teken geen quit‐

claim. Journalisten hebben voldoende wettelijke rechten om nieuws te garen en 

te  interviewen. Maar een geïnterviewde heeft ook rechten. Als  je daar contrac‐

tueel afstand van doet kun je je niet of nauwelijks meer verweren tegen onrecht‐

matigheden van de  journalist. Een quitclaim  is  lekker makkelijk voor de media, 

maar laat ze maar liever op hun tellen passen. Tenzij je natuurlijk zo dolgraag op 

tv komt dat je bereid bent daar al je rechten voor af te staan. Mei 2012 

 

4. VU mc: oeps  

De affaire van het VU medisch centrum met het RTL‐realityprogramma werd  in 

reacties vertaald tot PR‐mensen die van een ziekenhuis een merk willen maken 

versus artsen en patiënten die dat niet willen. Zou kunnen, maar mijn ervaring 

met zorginstellingen  is dat PR‐mensen  juist vaak níet op tv willen. Ze willen hun 

besturen en artsen behoeden voor  journalistieke publiciteit omdat ze heel goed 

de  risico's  daarvan  kennen.  Alom  zie  je  bij  communicatieadviseurs  trouwens 

steeds meer aarzeling bij meewerken aan televisie. Dat komt door de tv‐makers 

wier belangen haakser zijn gaan staan op de belangen van de nieuwsbronnen (zo 

zeg  ik het netjes...). Het komt ook door de nieuwe media, die voor veel bood‐

schappen meer en betere podia opleveren dan een  tv‐optreden. Na het gedoe 

met het VU mc wordt menige organisatie nog tv‐schuwer, denk ik. Maart 2012 

 

5. Honderd rijksvoorlichters 

Over het tendentieuze broddelwerk van de schrijvers van 'Gevaarlijk spel' ‐ "tien 

voorlichters  tegenover  elke  journalist!" heb  ik me  eerder  al boos  gemaakt. De 
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RVD laat nu fijntjes zien hoe het echt zit: bij de Rijksoverheid zijn er nog geen 100 

fte's voor woordvoering en mediacontacten, tegenover 200 Haagse journalisten. 

Die voorlichters worden niet alleen door  'Haagse'  journalisten gebeld, maar hoe 

dan ook, dat zijn dus heel andere verhoudingen. Het aantal voorlichters daalde 

de  voorbije  twee  jaar  ook  nog met  ruim  23  procent. Maar,  jammer  voor  de 

feiten, de mening erover verandert niet. SP‐Kamerlid Van Raak gaat het nu  in‐

eens "niet om de cijfers, maar om de schadelijke cultuur erachter", om wat de 

voorlichters doen dus. Juli 2011 

 

6. Contractje 

De NOS wilde een  item draaien met een gynaecoloog van het Reinier de Graaf 

Ziekenhuis. De  redactie  kreeg daarvoor  van het  ziekenhuis  toestemming, maar 

onder voorwaarden. Er mochten geen patiënten worden gefilmd, het beeldma‐

teriaal mocht niet voor andere doelen worden gebruikt en de  reportage mocht 

niet  tendentieus  verknipt worden.  Dat  kwam  in  een  contractje  te  staan, met 

boeteclausule. De NOS verontwaardigd en voor veel journalisten weer reden om 

te schelden op die voorlichters. Het is inderdaad een raar contractje, al is de ach‐

terliggende overweging wel  legitiem.  Journalisten  vinden dat met dit  soort be‐

moeienis de waarheid wordt gehinderd. Wat  ze niet willen  zien  is dat nieuws‐

bronnen  steeds  benauwder  worden  over  de  'journalistieke  waarheid',  waarin 

effectbejag steeds belangrijker  is. Wat  journalisten  liever ook niet willen zien  is 

dat er  schurken onder hun  collega's  zitten die  zich niet aan afspraken houden. 

Daar worden maatregelen tegen in stelling gebracht zoals schriftelijke voorwaar‐

den. De NOS heeft overigens gewoon ongehinderd zijn  itempje gedraaid. Tegen 

voorlichters zou  ik zeggen: stel  je voorwaarden duidelijk, maar mondeling en bij 

journalisten die  je kunt vertrouwen. En zeg anders nee. Want dat kan natuurlijk 

altijd en is helemaal niet verkeerd. Juni 2011 
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7. Control of connect 

De CEO van Blackberryfabriek RIM, Mike Lazaridis, werd geïnterviewd door een 

BBC‐website. De  interviewer confronteerde hem met een paar gevoelige  issues. 

Lazaridis en de voorlichter op de achtergrond  reageerden afwerend: dit mag  je 

niet vragen. Na wat gesputter kappen ze met het interview. Wat ging hier mis? Er 

zijn  twee beheersingsmodellen  voor media‐interviews:  ik noem  ze het  control‐

model en het connect‐model. 'Control' houdt in dat je met afspraken, voorwaar‐

den, Q&A‐lists en eventueel ingrijpen probeert om de publicatie naar je hand te 

zetten.  'Connect' betekent dat  je met een goed verhaal, met geloofwaardigheid 

en betrokkenheid probeert om  je publiek te overtuigen, via de  journalist. Beide 

modellen hebben betekenis.  Lazaridis grijpt uiteindelijk naar de  controle. Maar 

eigenlijk praat hij best overtuigend als hij toch op de kwestie  ingaat. Hij had dit 

op de connect‐modus dus best goed kunnen doen. Verkeerde keuze. Mei 2011 

 

8. Regels voor ambtenaren online 

De  VoRa,  het  overleg  van  communicatiedirecteuren  van  de ministeries,  kwam 

met een richtlijn voor ambtenaren die willen bloggen en twitteren. Tevoren was 

er ‐ online en offline ‐ uitvoerig gediscussieerd over of er regels moesten komen. 

Het interessante is dat de VoRa nu eigenlijk zegt: "De regel is dat er geen nieuwe 

regels komen". Ambtenaren moeten zich ‐ als ze bloggen of twitteren, dat mogen 

ze als  ieder ander  ‐ gedragen als een  'goed ambtenaar'. Dus: betrouwbaar, eer‐

lijk, geen geheimen onthullen, geen politieke problemen veroorzaken. Hoe dich‐

ter het topic bij het eigen beleidsterrein komt hoe terughoudender de ambtenaar 

dient  te  zijn. Normatieve  in plaats  van  restrictieve  regels dus.  Je  kunt mensen 

haarfijn  voorschrijven wat  ze wel en niet mogen.  Je  kunt ook  zeggen:  kijk een 

beetje uit wat  je doet. Prima. De vraag  is alleen wat er gaat gebeuren als blog‐

gende en twitterende ambtenaren brokken maken met hun stukjes. De Kamer zal 

dan ongetwijfeld weer roepen om regels. September 2010 
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9. De Gerda: fout ding 

Veel  boze  burgers,  een  spoeddebat  in  de  Kamer,  een  aanvaarde  Motie  van 

Treurnis, een  spijtige minister: er was veel  te doen over  'de Gerda', een glossy 

magazine van LNV als bijlage bij een aantal vrouwenbladen. In kringen van com‐

municatieadviseurs woedt de discussie voort. Was het nou wel of geen leuke en 

effectieve  overheidscommunicatie?  Die  vraag  is  niet  zo  relevant,  vind  ik.  Het 

handelen van de overheid  ‐ dus ook de voorlichting  ‐  is gebonden aan  strenge 

regels. Terecht, want we hebben maar één overheid, het gaat van onze centen en 

het  raakt ons allemaal. De  voorlichting  is geregeld  in de Uitgangspunten Over‐

heidscommunicatie, die zijn gebaseerd op de Principia, beide van het Ministerie 

van  Algemene  Zaken. Met  de Gerda  zijn  deze  regels  overtreden  op meerdere 

punten: verkapte beïnvloeding, niet goed herkenbaar als afkomstig van de over‐

heid, gericht op persoonlijke image building van bewindspersoon, niet feitelijk en 

zakelijk. De Gerda  is gewoon niet de bedoeling van overheidscommunicatie die 

'terughoudend' dient te blijven. Zeker nu, met een demissionair kabinet. Van de 

uitgangspunten mag  afgeweken worden, maar  alleen met  instemming  van  de 

VoorlichtingsRaad.  En  die was  hier  niet  in  gekend,  bleek  uit  antwoorden  van 

Balkenende. Het is overigens flauw om weer de voorlichters de schuld te geven. 

Minister Gerda Verburg stond nadrukkelijk vermeld als  'hoofdredacteur' van de 

Gerda. Het was háár ding. Fout ding dus. April 2010 

 

10. Natuurlijk hebben de getuigen geoefend 

Niet alleen de ondervragers van de Commissie De Wit (deel 1) kregen kritiek in de 

media, ook enkele ondervraagden moesten het ontgelden. Vreemd kritiekpunt: 

getuigen hebben  zich  laten  trainen  en daardoor waren de optredens  te  gelikt. 

Ook Noud Wellink  trof dit  verwijt. Wellink  kweet  zich  inderdaad  goed  van  zijn 

taak en hij had  zich duidelijk goed voorbereid. Wat  is daar  tegen? Had hij dan 

moeten hakkelen,  stotteren,  stilvallen,  liegen, door de mand  vallen,  snikken of 
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stikken? Dat had de stuurlui aan wal ongetwijfeld mooie gespreksstof opgeleverd 

bij  de  koffieautomaat.  "Heb  je  gezien  hoe Wellink  afging?"  Zulke  intellectueel 

bloeddorstigen passen er wel voor op om zelf onvoorbereid aan een presentatie 

te beginnen. Want public speaking is nog steeds de grootste angst van de profes‐

sional en je moest eens weten hoeveel er thuis voor de spiegel wordt geoefend. 

Ook degenen die naar de Commissie De Wit moesten ‐ geen alledaags genoegen 

en er hangt veel vanaf ‐ hebben zich natúúrlijk goed voorbereid (velen door ons 

bureau). Dat kan niemand hen kwalijk nemen. Maart 2010 

 

11. Voortijdig 

Op  vrijdag  11  december  had  het  Parool  al  de  conclusies  van  de  enquêtecom‐

missie die in Amsterdam de aanleg van de Noord‐Zuidlijn onderzocht. Terwijl pas 

de  dinsdag  daarop  de  commissie  het  rapport  ging  openbaren.  De  Volkskrant 

kwam op dinsdagochtend ook al met de conclusies, vóór de perspresentatie. Op 

Radio1 deed een woordvoerder  van de  commissie de primeurs af als nonsens. 

Terwijl een paar uur later alles precies zo werd gepresenteerd. Hoe dat ook zij, je 

staat als voorlichter mooi voor het blok als je zorgvuldige timing voor een open‐

baarmaking wordt doorkruist door primeurs vanwege  lekken. Er  is dan een nei‐

ging tot verongelijkt ontkennen van de berichten. Niet doen! Je staat dan al gauw 

te boek als  leugenaar en met zo'n reputatie kun niet veel meer. Bij een voortij‐

dige primeur moet je allereerst de keuze maken of je wel of niet vasthoudt aan je 

eigen publicatietijdstip. Er kunnen allerlei redenen zijn voor wel of niet. Als je met 

de primeur meegaat moet je gewoon je hele verhaal aan die journalist vertellen. 

Als je niet meegaat en vasthoudt aan je eigen moment is het "Geen commentaar, 

dinsdag persconferentie". Met andere woorden: je vertelt alles of je vertelt niks. 

Maar niet een beetje. En zeker geen leugens. Zelfs niet om bestwil. Januari 2010 
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12. Persona non grata 

De gemeente Kampen wilde twee weken lang geen contact meer met het regio‐

nale dagblad De Stentor. Geen persberichten, geen  informatie, geen  interviews. 

Voor straf. Want De Stentor publiceerde een artikel over een ambtenaar, dat de 

gemeente  in het verkeerde keelgat schoot. Je mag en moet kritisch zijn op jour‐

nalisten die over  jou publiceren maar de maatregel van Kampen  is onjuist. Om 

drie redenen. In de eerste plaats moet een overheid in principe informatie geven 

aan iedereen die daarom vraagt. "Tegen jou zeg ik niks", past de overheid niet. In 

de tweede plaats zijn er betere manieren om je ongenoegen over een publicatie 

te ventileren dan een strafactie: een stevig weerwoord, eventueel  in een ander 

of eigen medium. In de derde plaats: er is maar één goede reden om een journa‐

list in de ban te doen: als hij/zij afspraken niet nakomt. Een negatief verhaal kan 

wel aanleiding zijn om te concluderen dat het medium misschien niet zo'n goed 

podium is om actief op te zoeken. Maar boos zwijgen is dom. Juni 2009 

 

13. Van press conference naar news conference 

Barack Obama gaf op 9 februari 2009 zijn eerste presidentiële persconferentie en 

ook  die  betekende  'change'.  De  bijeenkomst  was  van  20.00  tot  21.00  uur  in 

plaats van 's ochtend of 's middags. Dagbladen hadden nauwelijks tijd om er voor 

de volgende ochtend wat van te maken. Maar voor tv was dit prime time. Acht 

networks  zonden  de  conferentie  live  uit. Obama mikt  dus  rechtstreeks  op  het 

publiek en niet meer op de pers. Het Witte Huis spreekt dan ook  liever van een 

news  conference  dan  van  een  press  conference.  Het  gesprek  was  behoorlijk 

voorgekookt: Obama had een lijstje met wie er een vraag mocht stellen. Een van 

die uitverkorenen was Sam Stein, die een weblog schrijft voor de Huffington Post, 

een webkrant. Ook nieuw. Kortom, de press ‐ dat woord duidde nog op de oude 

drukpers ‐ is niet meer wat ze geweest is. Maart 2009 
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14. Foto van tekst 

Bijzonder persfotomoment. Op de zondag van de Fortisdeal is het een komen en 

gaan van ministers en bankiers aan de Wetstraat  in Brussel. Ook Fortis‐topman 

Filip Dierckx  loopt naar de  ingang van het  regeringsgebouw, dossiers onder de 

arm. Fotografen  schieten hun plaatjes. Als de  redactie van De Tijd een van die 

foto's krijgt, en vergroot, valt op het papier de tekst van een conceptpersbericht 

te  lezen. Mag  zoiets?  Ja. Het  is niet netjes maar wie maalt daarom als het om 

hard nieuws gaat? Bovendien: alle waarnemingen van een journalist zijn publica‐

bel. Een goede perschef zal dus bijvoorbeeld altijd checken wat een bezoekende 

journalist te zien krijgt. Wat hangt er op de prikborden, wat ligt er op het bureau, 

wat staat er op het whiteboard? Want dat kan allemaal in de krant gezet worden. 

En dat mag. Oktober 2008 

 

15. Persprotocol  

Een hoge  landmachtofficier vertelde me de volgende waar gebeurde belevenis. 

Een Kamerdelegatie, vergezeld van een groep verslaggevers, bracht een bezoek 

aan de legerbasis. Alle militairen waren geïnstrueerd dat vragen van journalisten 

steevast  doorverwezen  moesten  worden  naar  de  commandant.  Een  van  de 

verslaggevers  stapte op een groepje  soldaten af en vroeg  ze hoe het eten hier 

was.  "Dat  moet  u  aan  de  commandant  vragen",  was  het  antwoord  van  de 

soldaat... Oktober 2007 

 

16. De Wouter Tapes 

Stel,  je moet een topfunctionaris voorbereiden op een serie cruciale optredens, 

waar ieders toekomst van afhangt. Wat doe je? Je laat niets aan het toeval over, 

zet een team van adviseurs  in en gaat de topman zeer  indringend voorbereiden 

en trainen. Fout! De VPRO‐dubbeldocumentaire  ‘De Wouter Tapes’ toonde ont‐

hutsend aan wat er dan gebeurt. Too many coaches, too few players. Wouter Bos 
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werd murwgebeukt door in totaal zeker tien 'naaste adviseurs', die allemaal heel 

verguld  zaten  te wezen  dat  ze  deze  belangrijke  ervaring  op  hun  cv's  konden 

bijschrijven en dus erg hun best deden om tot de kern van de zaak te geraken. En 

meer en meer zag  je Bos denken: "Wat moet  ik hiermee? Laat  ik maar gewoon 

doen wat ik zelf denk dat goed is." Waarmee alle adviezen dus irrelevant werden. 

Ik heb  zelf ook wel  eens meegemaakt dat  ik moest  aanschuiven bij  een  groot 

team van adviseurs voor één  topman. Dat doe  ik dus nooit meer.  Ideaal  is een 

coachingsituatie van twee op één. Twee creatieve en vertrouwde adviseurs: een‐

tje  inhoudelijk vakkundig en de ander communicatietechnisch. En beide gericht 

op: het beste halen uit de spreker. Dus niet: het beste van jezelf aan de spreker 

opleggen. Wouter Bos verloor de verkiezingen. Zó doet hij het zeker niet nog een 

keer... April 2007 

 

17. Voorwaarden bij een interview 

De  voorzitter  van de  Europese  centrale bank  Jean‐Claude  Trichet  gaf  eind  juni 

2006 een interview aan o.a. De Volkskrant. De ombudsman van die krant maakte 

zich  in zijn column druk over de voorwaarden voor dat  interview. Trichet wilde 

vooraf alle vragen kennen (geen ongebruikelijk verzoek), het moment van publi‐

catie mocht  de  bank  bepalen  (eigenlijk  een  gewone  embargoafspraak)  en  de 

bank kreeg de bevoegdheid de  finale  tekst vergaand aan  te passen. Dat  laatste 

gaat vrij ver. Normaal is: alleen checken op feitelijke onjuistheden. Jaren geleden 

kreeg ik als hoofdredacteur van FEM dezelfde voorwaarden bij Trichets voorgan‐

ger Duisenberg. Het  heeft  natuurlijk  alles  te maken met mogelijke  eurokoers‐

gevoeligheid van zo'n interview. Geen gering belang! Trichet heeft dus alle recht 

om dergelijke  voorwaarden  te  stellen. Net  zoals De Volkskrant alle  recht heeft 

om er niet op in te gaan. Dan dus geen interview. Een machtige nieuwsbron kan 

en mag eisen stellen en daarmee media tegen elkaar uitspelen. Net zoals media 

dat ook  vaak doen met hun bronnen  (exclusiviteit, deadlines, deals).  Zo  is het 
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spel nu eenmaal. De ombudsman van de krant maakt er zich grote zorgen over 

en  is  bijvoorbeeld  beducht  voor  voorwaarden,  eerdaags  natuurlijk  ook  van  de 

zijde van de krijgsmacht  in Uruzgan.  "Daarmee begeeft de  journalistiek  zich op 

een  hellend  vlak",  schrijft  hij.  Klopt. Maar  als  je  dat  niet wilt  dan  ga  je  toch 

gewoon op eigen houtje naar Afghanistan. Als je echter voorwaarden accepteert 

moet je achteraf niet zeuren. Juli 2006 

 

18. Hoedt u voor de bekende adviseur 

Het was niet goed voor Rita Verdonk dat iedereen commentaar had op haar advi‐

seur Kay van der Linde. Het  is een veeg  teken als een politicus  ‐ of een topma‐

nager  ‐ een adviseur heeft die veel aandacht  trekt. George Bush en Karl Rove! 

Sterke  bestuurders  hebben  zware  adviseurs  die  er  echter  voor  zorgen  dat  ze 

nooit de aandacht naar zich toe trekken, laat staan dat ze hun baas ooit voor de 

voeten  lopen. Zodra  je als adviseur  last krijgt van  je ego moet  je geen adviseur 

meer willen zijn en het zelf gaan doen. Juni 2006 

 

19. Stuntje van de Hema 

Het mag van mij de prijs krijgen van het mooiste commerciële PR‐stuntje van de 

laatste tijd: de ‘meest gestolen producten’ van de Hema. Men neme een onder‐

zoekje, een maatschappelijk probleem, een ranglijstje en een consumentenactie 

en het resultaat is een publiciteitscocktail die het acht uur journaal haalde en een 

reeks van artikelen  in de dagbladen. De  fles met vitaminepillen, de oplaadbare 

batterijen,  de  lipstick  en  nog wat  spullen  staan  voortaan  bij  elkaar,  voorin  de 

winkel, met  camera's  erop  gericht.  Een  kwart  lager  geprijsd  zodat  er minder 

noodzaak is om ze te stelen. Commentaar van de Consumentenbond: "Een ludie‐

ke vorm van reclame". Precies. En ook een bewijs dat je met slimme creativiteit 

heel veel free publicity kunt trekken. Mei 2006 
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20. Alleen 'exclusief' in tv‐programma? 

Actualiteitenprogramma's en  talkshows eisen  tegenwoordig bijna standaard ex‐

clusiviteit: je 'mag' alleen in het programma als je belooft om niet op een andere 

manier  in de publiciteit  te komen. Moet  je daaraan meedoen? Principieel  is de 

exclusiviteiteis een slechte zaak. Het belemmert de vrijheid van meningsuiting en 

de persvrijheid. Journalistiek  is ook concurrentiestrijd, maar exclusiviteit eisen  is 

daarin een zwaktebod: kennelijk  is men bang dat een ander een beter of net zo 

goed  interview met de gast kan maken. Nieuwsbronnen horen  zich er dus ook 

principieel tegen te verzetten. Maar goed, soms kan het niet anders. Veel hangt 

dan natuurlijk af van je machtspositie. Als jij midden in het nieuws staat kun je de 

programmamaker voorhouden: "voor jou tien anderen". Maar als je je best moet 

doen om publiciteit te krijgen dan  is het natuurlijk andersom. Als je een exclusi‐

viteitafspraak maakt met een redactie, doe het dan goed. Ik hoor regelmatig dat 

programmamakers hun bronnen achteraf allerlei verwijten maken dat ze afspra‐

ken hebben geschonden. Bronnen  zelf  voelen  zich door onduidelijke afspraken 

soms aan het lijntje gehouden of geringeloord. Maak in elk geval een schriftelijke 

afspraak, per e‐mail. Zet daarin wat de exclusiviteit precies omvat (en wat er dus 

buiten valt). December 2003 

 

21. Naar Barend en Van Dorp? 

Barend & Van Dorp  zijn weer  begonnen  aan  een  nieuw  seizoen,  naar  verluidt 

voor het laatste jaar. Moet je je nog wel laten verleiden tot een optreden in dat 

programma?  Immers,  je weet bij voorbaat dat ze  je niet  laten uitpraten, dat ze 

niet geloven wat je zegt en dat ze je vooral willen laten bevestigen wat zíj vinden. 

En dan is er ook nog het ongeleide projectiel Jan Mulder. Wie wordt uitgenodigd 

bij B&vD moet het volgende overwegen. 

• Het is geen nieuwsrubriek maar een talkshow. Ze zijn dus meer geïnteresseerd 

in je meningen dan in de feiten. En het is altijd persoonlijk in plaats van zakelijk. 
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• Het is geen interview maar een showgesprek. Je krijgt fors weerwoord en je zult 

in discussie moeten gaan.  

• Je zult je regelmatig moeten bedienen van metacommunicatie: praten over de 

vragen en het gespreksverloop in plaats van over de inhoud van de materie. 

•  Je moet  regelmatig van  je afbijten, klip en klaar antwoorden, niet eromheen 

draaien. 

•  Je  zult niettemin  een  losse  en ontspannen  ‐  'late  night'  ‐ uitstraling moeten 

hebben. 

• Als je dat allemaal niet ligt of niet bevalt, bedank dan voor de eer. 

September 2003 
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Praatjes 
 

22. Karaktermoord 

Over de beroepsuitoefening van Bram Moszkowicz is veel gezegd, maar nog niet 

over zijn werk als communicator. Dat is hij ook. Wat mij daarbij opviel is dat het 

hem meestal ontbreekt aan doelgroepsbesef. Bram spreekt veel in de media over 

zijn zaken, over andere zaken en over zijn eigen zaak. Maar telkens denk ik: tegen 

wie heeft hij het eigenlijk? Wie wil hij overtuigen? Antwoord (denk ik): niemand 
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in het bijzonder. Bram praat dus vooral  voor  zichzelf. Voor een professional  in 

communicatie  is dat een basisfout. Je ziet waar het toe  leidt: onnutte exposure, 

ongewenste  beeldvorming  en  uiteindelijk  publieke  afrekening. Moszkowicz  be‐

klaagt zich nu over 'karaktermoord', maar die heeft hij toch echt zelf uitgelokt. 

November 2012 

 

23. Gehakketak  

De  lijsttrekkersdebatten werden  iets  te persoonlijk, vonden de  lijsttrekkers zelf. 

"Nou doet u het weer!", "U vertelt niet het eerlijke verhaal", "U moet niet  jok‐

ken". We hoorden het voortdurend, maar de opponenten beseften wel het risico 

ervan:  het  beeld  dat  alle  politici  leugenaars  zijn wordt  keer  op  keer  versterkt. 

Bovendien: hoe kun je na de verkiezingen ineens in een coalitie kruipen met een 

opponent die volgens jou liegt en bedriegt? Blijkens recent onderzoek van Anne‐

marie Walter is negatief campagnevoeren in meerpartijen‐/coalitieland dus min‐

der gewenst dan bijvoorbeeld in de VS of in de UK. Daar is het immers ik of jij in 

plaats  van  ik‐én‐jij  zoals  hier. Maar  ook  daar  is  er  een  risico:  het  boemerang‐

effect: wie hard beschuldigt komt zelf niet goed over. Toch kunnen Nederlandse 

politici het niet meer laten. Hun training krijgen ze meer en meer van debatspor‐

ters.  In de debatsport  gaat het  altijd om  twee  kanten:  je eigen  sterktes én de 

ander z'n zwaktes betogen. Wat typisch past  in de Britse traditie van de debat‐

sport. Maar Nederlanders vinden het gauw gehakketak. De media daarentegen 

vinden het prachtig! September 2012 

 

24. Leerdam 

Kamerlid John Leerdam is afgetreden vanwege een poets die hem werd gebakken 

door cabaretjournalisten van 3FM. Terecht, want hij toonde zich een kletsmajoor 

en bedrieger. De les voor ons is: laat je niet intimideren of gek maken door inter‐

viewers. En wil niet te graag  in de media! Dit succes voor de programmamakers 
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zal  trouwens onherroepelijk  leiden  tot meer van dit  soort booby  traps. U bent 

gewaarschuwd. April 2012 

 

25. Getrainde Rutte 

Oké, Mark Rutte heeft dus wél mediatraining gehad.  In het programma Profiel 

werd dat een half uur  lang uit de doeken  gedaan met daarbij de  suggestie de 

premier daarover tegenover Twan Huijs zou hebben gelogen. Hier zie je een van 

de  redenen waarom mediatraining  nut heeft:  om  je  te wapenen  tegen  effect‐

bejag van de media. De uitspraken van Rutte zijn namelijk weer 'ns verknipt. Na‐

dat hij zei "nooit, nooit mediatraining" te hebben gehad nuanceerde hij die uit‐

spraak  met:  "ik  bedoel  cameratraining".  Dat  werd  telkens  weggelaten.  Maar 

uiteraard wordt de premier zorgvuldig en permanent gecoacht over boodschap‐

pen,  toespraken  en debatten. Rutte noemt dat  alleen  geen mediatraining. Wij 

noemen dat wel zo. April 2012 

 

26. Rusthuis Nederland 

De  gasopslag  onder  de  Bergermeerpolder  mag  doorgaan.  Lokale  overheden, 

actievoerders  en  de  milieubeweging  waren  verbaasd.  Zij  zijn  eraan  gewend 

geraakt om de strijd met de plannenmakers te winnen. CO2‐opslag onder Baren‐

drecht  bijvoorbeeld  ging  niet  door.  Een  nieuwe weg,  een  rij windmolens,  een 

gasboring: zulke plannen lijden steeds vaker schipbreuk. “We hadden beter moe‐

ten communiceren”, zeggen de plannenmakers dan. Maar hoe doe  je dat? Over 

onze ervaringen daarmee heb  ik een artikel geschreven. Bewoners willen dat  in 

hun omgeving niets meer verandert. Tegen het verzet van betrokkenen is nauwe‐

lijks op te communiceren. Maar Nederland is nooit helemaal klaar. Er zal zo nu en 

dan wat bijkomen of afgaan van de status quo. De weerstand daartegen is heftig 

en goed georganiseerd. In het Rusthuis Nederland kun je daarom steeds vaker je 

plannen maar beter vergeten. Mei 2012 
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27. Hautain 

Non‐verbale communicatie  is niet het belangrijkste bij een optreden, wat  som‐

mige  trainers u ook proberen wijs  te maken. Maar  er  is  een uitzondering. Die 

zagen we bij staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van volksgezondheid. Zij heeft ‐ 

wat de Britten noemen ‐ 'an attitude': ze maakt een hautaine indruk. Er was het 

heel  foute  incident  in de Kamercommissie  (excuus voor aangeboden) maar ook 

andere uitglijers. Het is een stijlprobleem. Als iets in de Nederlandse politiek níet 

kan is het een hautaine stijl. Die is weg te trainen maar daarvoor is zelfkritiek een 

belangrijke voorwaarde. En dat is lastig als je hautain bent. November 2011 

 

28. Gepasseerd station 

Ex‐DNB‐directeur  Lex Hoogduin  liet  zich  door NRC  verleiden  tot  een  interview 

waarin hij terugblikt op de benoeming van Klaas Knot tot president van de cen‐

trale bank. Die benoeming vond plaats op 20 mei, Hoogduin  reageert daar vier 

maanden later op. Hoogduin klinkt zuur, mopperig, gekrenkt. Als communicatie‐

adviseur heb je dit vaker aan de hand. De organisatie of de topfunctionaris is iets 

overkomen en is boos. Advies: reageer direct en dat was het dan. Of slik het in en 

blijf stil. Maar niet na vier maanden. Eventueel weer wel na drie of na dertig jaar, 

in historisch perspectief. Na vier maanden is de trein weer aan het rijden en jouw 

commentaar een  gepasseerd  station. Dat was precies waarmee Hoogduins  ge‐

mopper door minister De Jager terzijde werd geschoven. Oktober 2011 

 

29. Influencer 

Mijn Vlaamse collega Kristien Vermoesen presenteert een paar regels waarmee u 

op Twitter een betere 'influencer' kunt worden. Ik vat ze kort samen. Tweet geen 

flauwekul maar  houd  u  aan  een  duidelijk  thema,  bijvoorbeeld  'verzekeren'  of 

'brandstof'. Ben  sociaal  op  de  social media,  dus  niet  louter  eenrichtingverkeer 

maar reageren en retweeten. En ben eerlijk, dus geen nepaanbevelingen en ver‐
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hulde reclame. Overschat trouwens de impact van social media niet. Twee onder‐

zoekers publiceerden het rapport  ‘Veel gekwetter weinig wol’. Conclusie: op de 

social media wordt  vooral  gezonden en nauwelijks ontvangen. En áls er al  iets 

aankomt dan blijft het maar heel kort hangen. Maar als bulletin board voor de 

oude massamedia werkt het vaak weer wel. April 2011 

 

30. Interviewtips 

Ex‐minister van financiën Wouter Bos vertelde op het Grote Interview Gala over 

zijn ervaringen als geïnterviewde. Die heeft hij ruimschoots. Uit zijn tekst haal ik 

drie nuttige tips: 

1. "Zeg nooit tegen je interviewer dat je het een goed of mooi interview vindt! De 

betrokken  journalist zal van de weeromstuit denken dat hij  te aardig voor  je  is 

geweest en je een volgende keer vele malen harder aanpakken. Uitkijken dus!" 

2. "Een politicus die geen antwoord geeft op vragen  is erg voor een  interviewer 

maar een politicus die heel korte antwoorden geeft (ja, nee,  ik weet het niet)  is 

soms  nog  veel  erger.  Toch  geeft  het  je  oneindig  veel meer  controle  over  het 

gesprek en kan het veel minder vaak fout gaan." 

3.  "Kijk  uit  voor  gezelligheid.  Sommige  interviewers  waren  jongens  van  mijn 

generatie, wilden nootjes op tafel en een biertje er bij. Dan gaat het snel fout." 

En  een  constatering:  "Journalisten  willen  graag  eerlijk  antwoordende  politici 

maar  als  politici  eerlijk  antwoorden  zijn  het  dezelfde  journalisten  die  daar 

schaamteloos en begrijpelijk gehakt van maken.” Maart 2011 

 

31. Meneer Wilders 

De  leden van de PVV‐fractie praatten steevast over "meneer Wilders". Tien  jaar 

geleden duidden parlementariërs hun  collega's aan met  "de heer Marijnissen", 

maar tegenwoordig  is "Job Cohen" of "Pechtold" gebruikelijk. "Meneer Wilders" 

klinkt raar, zeker uit de mond van lieden die niet uitblinken in beleefdheid. Er zit 
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serviliteit in. Overigens: hoe noemt u uw eigen bestuurders in uw communicatie? 

Voor‐ en achternaam? "De heer ..." of "drs. J.C.H. Jansen"? Laat u het de betrok‐

kenen  zelf  bepalen?  Probeert  u  het  ook  een  beetje  deftiger  te maken? Mijn 

advies:  iedereen gewoon voor‐ en achternaam, voorafgegaan door functie maar 

niet door  titulatuur,  tenzij deze een  functie  ‐ zoals professor of generaal  ‐ aan‐

duidt.  Dus:  "burgemeester  Frans  Ronnes",  "Philips‐CEO  Gerard  Kleisterlee", 

"forensisch onderzoeker prof. Marjan Sjerps". December 2010 

 

32. Congresspreker neergetwidderd 

Nieuw fenomeen: je bent spreker op een groot congres en iedereen in de zaal zit 

over jouw optreden te twitteren. Dat overkwam mij kort geleden op het Logeion‐

congres.  Ikzelf kwam er  in de  tweets nog goed vanaf maar met enkele andere 

sprekers werd de vloer aangeveegd. Commentaartjes, voorzien van hashtags als 

#saai, #waarisdedeur, #ikwil weg, #boring, #fail, en zo meer. Die  tweets blijven 

op internet staan en kunnen opduiken als mensen later naar jou googelen. Con‐

grespubliek  steekt  tijd  en  geld  in het  congresbezoek  en  verwacht  er  veel  voor 

terug. Maar congrespubliek is ook gauw verveeld, wil fun in plaats van info, heeft 

in een sessie soms niks te zoeken of is misschien gewoon blasé. De les is: word als 

spreker kritischer op uitnodigingen voor grote open congressen, want het optre‐

den kan zich in de social media scherp tegen je keren. Overweeg of je verhaal wel 

echt nieuw, verrassend, fun en inspirerend is. Informatie, inzicht of analyse is niet 

genoeg. Het moet vooral 'anders' zijn. Heb je dat niet, bedank dan voor de eer en 

zoek een veiliger medium voor je boodschap. Juli 2010 

 

33. Boekestijn 

VVD‐Kamerlid Arend‐Jan Boekestijn moest vertrekken nadat hij uit de school had 

geklapt over het gesprek met de koningin. Boekestijn is niet dom maar wel stom. 

De media, met name Frits Wester die het allemaal gretig opnam,  toonden wel 
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hun verraderlijkste kant. Wester deed mij denken aan dat schooljongetje dat het 

ene moment zijn vriendjes opjut om kattenkwaad uit te halen maar daarna direct 

naar de meester  loopt om verontwaardigd  te  klikken wie wat allemaal gedaan 

heeft. December 2009 

 

34. Jan Kees de Jager 

CDA‐staatssecretaris Jan Kees de Jager is als een komeet gestegen op de ranglijst‐

jes van zijn partij. Hij verving Balkenende op de G20‐topconferentie  in Washing‐

ton en schijnt dat goed gedaan te hebben. Maar zijn optreden daarna bij DWDD 

maakte  het  af.  De  Jager  presenteerde  zich  spontaan  en  verbaasd  over  zoveel 

belangrijkheid die hem  ten deel was gevallen. Daar houden we van  in dit  land. 

Internationaal je partijtje meeblazen met de wereldleiders maar thuis weer heel 

gewoon doen. Enerzijds staatsman en anderzijds  jongen van de straat. Een pre‐

caire  combinatie  van  competentie  en  gedrag.  Er  valt  nog wat  te  leren  van De 

Jager. December 2008 

 

35. Zwijgen is goud? 

Een  van de  klanten  van  spindoctor Dig  Istha  is minister Ella Vogelaar. Ze werd 

over de  inhuur van  Istha geïnterviewd door  'shocklog' Geenstijl. De vragen van 

Rutger Castricum bevielen haar ‐ terecht ‐ niet en ze reageerde met geen woord. 

Net als destijds bij het  interview bij P&W waar Jort Kelder en Heleen van Royen 

haar  zaten af  te  zeiken. Zwijgen was daar een  zwaktebod en hier ook. Als een 

interview  je niet aanstaat schakel dan over op metacommunicatie: zeg waarom 

het gesprek je niet bevalt, of waarom je het medium of het programma waarde‐

loos vindt (wordt zelden uitgezonden of opgeschreven) of waarom die interview‐

er je niet aanstaat. Genoeg gespreksstof, zonder op de vragen zelf te hoeven ant‐

woorden. Mei 2008 
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36. Hakkelen op de beurs 

Op  internet circuleert een audiofile waarop een  radiointerview met een mede‐

werker  van  adviesbureau  Accenture  op  een  banenbeurs.  "Hoe  onderscheiden 

jullie je?" en "Geef me één reden waarom ik bij jullie zou willen werken?" blijken 

twee  vragen waar  de medewerker  geen  raad mee weet.  Arme manager.  Ter 

verdediging kan  ik zeggen dat een corporate elevator pitch een van de  lastigste 

boodschappen is. Want geef zelf maar eens direct antwoord op die twee vragen! 

Maar duidelijk is dat Accenture de beurs niet goed heeft voorbereid. In een beurs 

moet je breed investeren. Dus niet alleen in een opvallende stand, in aantrekke‐

lijk drukwerk en relatiegeschenken maar ook in de mondelinge communicatie. De 

hele  standbemanning moet getraind  zijn  in de kernboodschappen  van dat mo‐

ment. Ons bureau doet dat voor een aantal klanten jaarlijks, ter voorbereiding op 

belangrijke  vakbeurzen. Besef dat  er op die beurs dus óók  journalisten  vragen 

stellen. Maar tegen een potentiële klant of collega mag je evenmin staan hakke‐

len. Juni 2007 

 

37. Het lijkt wel oorlog 

Het  uitzettingsbeleid  van  Rita  Verdonk  roept  veel  kritiek  op.  En  keer  op  keer 

vergelijken critici dit beleid met de Jodenvervolging  in de tweede wereldoorlog. 

Jan Pronk had het destijds over "deportaties" van vreemdelingen, Tineke Huizin‐

ga van de ChristenUnie zei dat het beleid bij ouderen associaties opwekt met de 

bezetting en SP‐lijstduwer en dichter Huub Oosterhuis trok een parallel tussen de 

IND en de collaborerende politie  in de oorlog. De  IND heeft daarvoor een straf‐

klacht wegens belediging ingediend. Die klacht wordt waarschijnlijk geseponeerd 

danwel afgewezen door de rechter. Die redeneert namelijk meestal dat je niet zo 

gauw beledigd moet zijn. De SP vond het ook onzin. Maar voor sprekers en publi‐

cisten  heb  ik  een  simpel  advies  dat  veel  gedoe  voorkomt:  "Don't mention  the 

war!" (met dank aan John Cleese). December 2006 
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38. Metacommunicatie komt hardst aan 

De  lijsttrekkers  benadrukken  in  de  verkiezingscampagne  voortdurend  dat  het 

debat om  "de  inhoud" moet  gaan.  Toch blijkt  keer op  keer dat  vooral opmer‐

kingen over "de poppetjes" de meeste  impact hebben. Balkenende verweet Bos 

oneerlijk te zijn en Bos reageerde als door een wesp gestoken. Balkenende vond 

vervolgens dat Bos "lichtgeraakt" is. Technisch gezien zijn de uitspraken waar het 

om gaat metacommunicatie. Ze gaan niet over de inhoud maar over de aard van 

het gesprek. Ook in vorige campagnes zaten de scherpste opmerkingen op meta‐

niveau. Bijvoorbeeld Paul Rosenmöller die Pim Fortuyn verweet niet tegen kritiek 

te kunnen. Fortuyn woest. Het kan gaan om character bashing maar ook om het 

ontmaskeren van debattrucs. Het laat allemaal grote indruk achter, waarschijnlijk 

omdat iedereen zo'n uitspraak helemaal snapt. En dat kun je van ‘de inhoud’ niet 

altijd zeggen. November 2006 

 

39. Ayaan: spraak weegt zwaarder dan schrift 

In de aanloop naar de kabinetscrisis gebeurde er iets typisch. Ayaan Hirsi Ali had 

een brief ondertekend waarin ze aan Verdonk spijt betuigde van haar gedoe. Ver‐

volgens vertelde ze in een vraaggesprek met Nova dat ze er niks van meende. In 

het zakelijke en juridische verkeer is een schriftelijke bron sterker dan een mon‐

delinge. Maar  in de media niet! Een sprekend persoon  legt meer gewicht  in de 

schaal dan  letters op papier. De brief van Ayaan werd niet alleen ongeloofwaar‐

dig, de hele opzet van Verdonk en de reden daarvan, zoals toegegeven door de 

premier ("Balkenende vergat even te liegen", schreef De Volkskrant) was de lont 

in het  kruitvat. De  communicatieve  les:  als  je  een  schriftelijk nieuwsdocument 

hebt  ‐ ook bijvoorbeeld een persbericht  ‐ besef dan dat de mondelinge toelich‐

ting  in de publiciteit veel zwaarder weegt. Besteed dus minstens net zo veel tijd 

aan je gesproken kernboodschap als aan je geschreven tekst. Juli 2006 
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40. De ongewone stijl van Rita 

Rita  Verdonk  heeft  bij  de  presentatie  van  haar  partij  op menigeen  een  heel 

vreemde  indruk gemaakt. De manier waarop ze haar publiek toesprak was  ‐ op 

z'n zachtst gezegd ‐ merkwaardig. Sweeping statements, holle oneliners, vaak op 

theatrale wijze maar met verkeerde klemtonen uitgesproken. Met allerlei  inge‐

studeerde  ‘grote  gebaren’.  Er  was  de  hand  in  te  zien  van  haar  Amerikaans 

geschoolde communicatiecoach Kay van der Linde. Wat is daar niet goed aan? De 

favoriete presentatiestijl in Nederland is: doe gewoon! Gedraag je zoals je je nor‐

maal gedraagt. En daar  zat het probleem. Verdonk horen we het ene moment 

heel alledaags, normaal praten en op andere momenten heel ongewoon praten. 

Dat is schadelijk voor de geloofwaardigheid. Pim Fortuyn was ook een merkwaar‐

dige spreker maar zo was hij altíjd. Hij was en bleef dus altijd zichzelf. De  les  is: 

geef een presentatie zoals je een gewoon gesprek zou voeren. Juni 2006 

 

41. Zalm speelt op de man 

Minister Gerrit  Zalm  van  Financiën werd medio november pijnlijk  verrast door 

kritiek van Maarten Engwirda, lid van de Europese Rekenkamer, en het CBS. Vol‐

gens  Engwirda  zou  de  hoogte  van  de  Nederlandse  EU‐contributie  door  Zalm 

overdreven worden.  Zalm  bestreed  dit  uiteraard. Maar  hij  ging  Engwirda  ook 

verwijten maken: “Als Nederlander moet Engwirda onze onderhandelingspositie 

niet schaden.” En: “Engwirda zoekt publiciteit voor zichzelf.” Zalm ging op de man 

spelen in plaats van op de bal. Dat is altijd een zwaktebod. Heel menselijk overi‐

gens  en binnenskamers  veel  gehoord:  de boodschapper wordt  vervloekt. Naar 

buiten  toe moet  je daar voorzichtig mee  zijn. Het maakt de discussie onzuiver, 

het kan meestal heel makkelijk bestreden worden en  je  loopt het  risico dat de 

aangevallene  je met gelijke munt gaat  terugbetalen. Kom daarom  in discussies 

met inhoudelijke argumenten en laat het oordeel over de boodschapper aan het 

publiek over. December 2005 
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42. Deetman vlucht voor Zembla 

In Zembla van 14 april 2005 over "Fout vastgoed" zagen we beelden van de inter‐

nationale vastgoedbeurs Mipim  in Cannes. Een van de borrelende en converse‐

rende aanwezigen daar was burgemeester Wim Deetman van Den Haag. Die was 

niet blij met de  camera van Zembla.  "U bent hondsbrutaal", beet hij de  ‐ heel 

netjes opererende  ‐ verslaggever toe die hem vroeg wat hij hier deed. En Deet‐

man dook schichtig een gebouw in. Wat was hier mis? Ik vermoed dat Deetman 

zich betrapt voelde. Hij was een paar dagen  in het  luxe Cannes te gast bij vast‐

goedbazen. Als die de burgemeester van Den Haag willen spreken kunnen ze zich 

uiteraard ook melden voor een afspraak op het gemeentehuis. Snoepreisje dus? 

Hoe dan ook: Deetman liet blijken iets te verbergen te hebben. Voor een publie‐

ke ambtsdrager geldt de simpele stelregel: begeef je nooit in een situatie waarin 

je  je moet verschuilen voor de media. Hetzij: wat  je doet kan de openbaarheid 

verdragen, of: je had daar niet naar toe moeten gaan. Mei 2005 

 

43. Signature issue 

Weer  een  term  uit  de  Amerikaanse  verkiezingen:  signature  issue.  Dat  is  een 

politiek thema dat een bepaalde kandidaat zich nadrukkelijk heeft toegeëigend. 

Zoals de war on  terrorism  van George Bush. Ook een nieuwe  topman  van een 

concern kan zo'n stokpaardje hebben. Jan Timmer van Philips, met zijn Operatie 

Centurion. Zijn opvolger Cor Boonstra met zijn cultuuromslag. Een signature issue 

is een  sterke PR‐troefkaart maar er  zitten ook  risico's aan vast. Het  thema kan 

mislukken en dan ben je ermee gebrandmerkt. Juni 2004 

 

44. Stump speech 

Nu de verkiezingscampagnes in de VS vaste vormen beginnen aan te nemen blijkt 

welke kandidaat goed is in speechen. Waar het om gaat is of ze een goede stump 

speech hebben. Dat is de 'riedel' die ze op elke willekeurige boomstronk (stump) 
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voor elk willekeurig publiek kunnen afsteken. Deze speech ontwikkelt zich gelei‐

delijk aan tijdens de campagne en bevat alle thema's en goede punchlines in één 

enkel pakket. De  journalisten doen meestal een dutje  tijdens dit verhaal dat ze 

dan al honderden keren hebben gehoord, en proberen naderhand iets lekkers los 

te peuteren. Volgens meester‐speechschrijver William Saffire  is  'the speech' niet 

een verhaal dat tevoren wordt geschreven maar iets dat vanzelf tot stand komt. 

Als een kandidaat aan het einde van de campagne niet iets heeft wat lijkt op The 

Speech, dan heeft hij waarschijnlijk niet ontdekt waar zijn campagne om draaide 

en zal hij verliezen. Elke bestuurder, ook  in Nederland, moet zich bekwamen  in 

een goede stump speech. Waar hij of zij ook komt, altijd moet er een goede vaste 

boodschap beschikbaar zijn. Een boodschap die afwisselend lang, kort, serieus of 

luchtig verteld kan worden, al naar gelang de  situatie. Voorzichtig alleen bij de 

interne communicatie: als de eigen mensen alleen maar dít praatje horen doen 

ze voortaan ook een dutje. Maart 2004 

 

45. Statafel in plaats van katheder 

De  laatste tijd zie  ik steeds vaker op podia statafels  in plaats van een katheder. 

PvdA‐voormannen Wouter Bos en Ruud Koole hebben zelfs een speciaal tafeltje 

laten maken dat ze overal mee naar toe nemen: een witte zuil met een klein rond 

blad erop. Ook bij OM‐topman  Joan de Wijkerslooth  zag  ik  zoiets. Voordeel:  je 

kunt er achter maar ook naast gaan staan, al dan niet met één hand op je papier 

dat op tafel  ligt. Ziet er goed uit. Sommige ouderwetse katheders zijn massieve 

borstweringen: heftige obstakels tussen spreker en publiek. Overigens, de regel 

blijft: sta altijd alsof er geen tafel of katheder is: dus rechtop, beide voeten stevig 

op de grond, handen vrij, blik op het publiek. Juni 2003 
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Crisis! 
 

46. Stasipraktijken 

De Roermondse VVD sprak schande van het optreden van politie en justitie in de 

zaak Van Rey. Fractievoorzitter Peters had het over 'stasipraktijken'. Dubbel fout. 

Om te beginnen is de VVD van law and order. Hoe kan de VVD‐burgemeester van 

Waalre dezelfde dag pleiten voor het  'hard aanpakken van vrijplaatsen waar de 

bewoners de  regels aan hun  laars  lappen'  terwijl partijgenoten  in  Limburg een 
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zachtere aanpak dan ineens stasipraktijken noemen? Bovendien maken politie en 

justitie deel uit van de overheid, net als een gemeentebestuur. Politici kunnen 

nooit anders dan het volste vertrouwen uitspreken  in de aanpak van politie en 

justitie en als daar  fouten gemaakt worden,  in het  functioneren van de  rechts‐

staat. Ook al ben je zelf 'n keer het lijdend voorwerp. November 2012 

 

47. Ververcalyps 

Burgemeester Wilma Verver van Schiedam kreeg een vernietigend rapport over 

zich heen, na aantijgingen  in het AD. Als  je haar uitgebreide  reactie op Radio1 

hoort dan is het allemaal niet zo fijn gegaan. Het was een goede reactie: terzake, 

redelijk. Maar het helpt niet als je in een neerwaartse spiraal zit. Dat is denk ik de 

belangrijkste vaststelling in zo'n situatie: je kunt het bijna niet beter maken. Wel 

nóg beroerder als  je  fout  reageert. Wat de  inhoud betreft  is duidelijk dat ze  in 

Schiedam vijanden heeft gemaakt. Dat is haar kennelijk lange tijd ontgaan, totdat 

het te laat was. Ze heeft vast ook fouten gemaakt. Maar ik ken heel wat bestuur‐

ders die vijanden maken, die vriendjes bevoordelen, die bullebakken zijn, die fou‐

ten maken, maar die niets overkomt omdat  iedereen het wel prima  vindt  van 

zo'n man. Op Wilma wordt blijkbaar anders gereageerd. September 2011 

 

48. Marikogate 

En wat had u gedaan als u communicatieadviseur was geweest van GroenLinks, 

met Mariko Peters? Uit een verslag van de onthuller,  journaliste Lise Witteman, 

blijkt dat de partij HP‐DeTijd onder druk heeft  gezet om er niet over  te publi‐

ceren. Op  zichzelf  snap  ik dat. Het verhaal over kinderontvoering en belangen‐

verstrengeling kun je verschillend bekijken. GL vond het privé en HP‐DT vond het 

maatschappelijk belangrijk. Allebei waar. GL had argumenten om te proberen de 

publicatie  te verhinderen of  te beperken. Volgens Witteman  is daarbij gedreigd 

haar  carrière  te verstoren. Dat  lijkt me dan weer onprofessioneel. Als  je  tegen 
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een voorgenomen publicatie bent kun  je  inhoudelijke of procedurele bezwaren 

maken bij de auteur of de hoofdredacteur. Soms kun je ook persoonlijke bezwa‐

ren aanvoeren maar die gelden dan altijd  jezelf. Bijvoorbeeld dat een publicatie 

jou ernstig of onnodig schaadt. Eigenlijk is het simpel bij dit soort gesprekken: zeg 

nooit  iets wat  je niet van  jezelf  terug zou willen  lezen. Want besef dat ook het 

gedoe  over  een  publicatie  publicabel  is.  Off  te  record  bestaat  ook  hier  niet. 

September 2011 

 

49. Noors drama 

Op de avond van 22  juli, kort na de bloedige aanslagen  in Noorwegen, moesten 

de nieuwsprogramma's iets brengen over het drama. Er was op dat moment nog 

niets bekend over dader en achtergronden. De media konden slechts speculeren. 

En  dat  gebeurde  dus  volop.  In Nieuwsuur  verschenen  twee  terrorismedeskun‐

digen die door  Twan Huijs  tot  allerlei  gissingen werden  aangespoord. Radicale 

islam,  Jihadisten,  Al  Quaida,  cellen,  netwerken:  dat  moest  het  wel  zijn.  Een 

beschamende vertoning, ook voor de deskundigen, want enkele uren later bleek 

dat  in Nieuwsuur alle denkbare planken waren misgeslagen. Bij rampen en aan‐

slagen geven media graag voeding aan  indianenverhalen. Die gaan er  immers  in 

als koek. Voor ons als communicatieadviseurs is dan het beste om tegen experts 

te zeggen: niet aan meewerken. Het  is  leuk als  iemand uit de organisatie wordt 

gevraagd om deskundig commentaar. Maar als er geen  feiten vaststaan  is des‐

kundig commentaar onmogelijk. Begin er niet aan, hoe graag sommige mensen 

ook op tv of  in de krant willen.  In onze trainingen voor crisiscommunicatie noe‐

men we drie valkuilen voor professionals bij crises. De eerste  is om puur analy‐

tisch en gevoelloos te zijn, de tweede  is om uit de doeken te doen wat er alle‐

maal níet  is  gebeurd  en de derde  is:  jumping  to  conclusions. Vooral die derde 

valkuil ging weer helemaal open. Augustus 2011 
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50. Komkommer en kwel 

Zoals bij elke crisis is er ook bij de EHEC‐bacteriecrisis veel kritiek op de commu‐

nicatie  erover.  Vooral  in  Spanje  en  Nederland, waar  de  enige  slachtoffers  de 

groententelers zijn. In Duitsland is de kritiek genuanceerder. Volgens mij terecht. 

Want als er veel mensen sterven gelden andere regels. De regel is gewoonlijk dat 

je bij  een  crisis of  calamiteit niet  gaat  gissen  en  speculeren. Vertel  als  verant‐

woordelijke partij alleen wat je honderd procent zeker weet. Zorg ervoor dat je te 

midden  van  een onvermijdelijke  golf  van  indianenverhalen  altijd  een betrouw‐

bare  bron  bent. Goede  regel. Maar  nu  zijn  er  ineens massa's mensen  ziek  en 

sterven er  tientallen. Dan moet  je als overheid proberen  levens  te  redden. Dus 

als je meent ‐ maar nog niet zeker weet ‐ dat je een mogelijke oorzaak gevonden 

hebt, dan móet  je de consument daarvoor waarschuwen. Stel  je voor dat  je dat 

niet  zou doen,  zou wachten op honderd procent bewijs, en er  zouden nieuwe 

slachtoffers vallen? De  telers van komkommers,  tomaten,  sla en  taugé hebben 

pech. Ze kregen de schuld en misschien ten onrechte. Maar volgens mij kunnen 

ze Duitse autoriteiten geen grove onzorgvuldigheid verwijten. Juni 2011 

 

51. Sex Skandal 

Het heeft in de Nederlandse media weinig aandacht getrokken maar in de Duitse 

zoveel te meer: het 'Sex Skandal' van verzekeraar Hamburg Mannheimer HMI. In 

juli  2007  gingen  honderd  toppers  van  HMI  voor  een  driedaags  incentivereisje 

naar Boedapest.  In het befaamde Gellert badhuis werden de mannen bediend 

door prostituees. Tevoren moesten alle mobieltjes en camera's  ingeleverd wor‐

den. Maar de  verhalen  zongen  snel  rond om uiteindelijk,  vier  jaar  later,  in het 

Handelsblatt te exploderen. De veenbrand  is nu niet meer te blussen. Er volgen 

telkens nieuwe details. Directeuren en commissarissen, ook van concerneigena‐

ren Ergo en Münchner Rück, bleken er jarenlang van te hebben geweten, allerlei 

relaties  keren  zich  van  het  bedrijf  af,  enzovoort.  Je  zult  daar maar  communi‐
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catiechef zijn!  In ons vak  is er een mooie stelregel: wat  je niet over  jezelf  in de 

krant wilt  lezen moet  je dus niet doen. Dat  is dus de eerste  fout  van HMI. De 

tweede  is  dat men  dacht:  dit  gaat  helemaal  niet  de  krant  komen.  Een  onder‐

schatting van de  informatiemaatschappij. En de derde fout  is: men denkt dit nu 

met  communicatie  te  kunnen  herstellen. De  enige  oplossing  is  echter  om  het 

merk HMI op te doeken. Juni 2011 

 

52. Tomtom 

Het AD had een scoop: "Tomtom tipt politie over verkeersmisbruik". Het bericht 

was correct maar volgens de wetten van de medialogica werd het een  relletje. 

Alle media haakten aan, tot en met GeenStijl die ervan maakte: “Tomtom verklikt 

klanten  aan  de  pliesie.”  Tegen  zulke  framing  is  het  lastig  communiceren.  CEO 

Harold Goddijn stond op de gastenlijst van Pauw en Witteman maar zat niet  in 

het  programma. Wel  stuurde  Tomtom  alle  klanten  een  e‐mail  en  plaatste  het 

bedrijf  verklaringen  op  de  website  en  in  de  kranten  over  hoe  het  zat.  Goed 

gedaan. Bij een crisis moet je communiceren maar soms kan dat beter niet via de 

journalistiek. Die vindt een crisis namelijk aantrekkelijker dan de verklaring ervan. 

Mei 2011 

 

53. De brief van Hommen 

Het besluit van de RvB van ING om af te zien van de bonussen ging gepaard met 

een  novum  in  corporate  communicatie.  Als  het  bestuur  van  een  concern  iets 

besluit wordt  dat  doorgaans  in  een  persbericht  aan  iedereen  tegelijk  bekend‐

gemaakt. Bij beursgenoteerde ondernemingen móet dat ook,  gezien eventuele 

koersgevoeligheid.  In dit geval was het een  ingezonden brief van  Jan Hommen, 

exclusief  en  integraal  in  de  Volkskrant.  Hommen  kreeg  daar  800 woorden  de 

ruimte  om  zijn  besluit  omstandig  toe  te  lichten. Met  een  persbericht was  dat 

nooit  gelukt.  Tussen  de  media  bestaat  hevige  concurrentienijd  ‐  het  FD  zal 
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woedend geweest zijn ‐ en je ziet dat daar garen bij valt te spinnen: "Jullie krijgen 

het, maar dan integraal plaatsen. Anders doen we een persbericht aan allen." De 

Volkskrant hapte en werd even het PR‐bureau van ING. Het verhaal kwam onver‐

kort aan. Bijna een advertentie maar dan chiquer en gratis. Eén nadeel: de hele 

rest van de pers  is  tegen de schenen geschopt. De brief van Hommen deed de 

zaak  overigens  weinig  goed.  Er  kwam  een  nieuwe  golf  van  verontwaardigde 

reacties  ‐ strekking:  'too  little, too  late' ‐ maar ook een motie van de Kamer om 

alle bonussen bij ondersteunde banken met terugwerkende kracht weg te belas‐

ten. De brief oogt als een moeizaam compromis. Een beetje spijt maar ook een 

beetje verontwaardiging. Uitleg maar ook visie. Er moest ook veel propaganda in: 

'Kijk ons eens goed bezig zijn'. Vierhonderd van de achthonderd woorden gaan 

daarover en ze eindigen ermee dat Hommen "trots is op wat onze medewerkers 

en wijzelf in korte tijd bereikt hebben". Als een ondergeschikte van Hommen na 

een  gemaakte  blunder  met  zo'n  verhaal  bij  hem  was  gekomen  zou  hij  hem 

waarschijnlijk  zijn  kamer uitgeschopt hebben. Met de  toevoeging:  "Ik wil  geen 

mooie  praatjes;  een  simpel  excuus  en  dat  het  niet meer  zal  gebeuren  wil  ik 

horen!"  En  dat  is  precies wat  Hommen  volgens mij  richting  samenleving  had 

moeten doen. April 2011 

 

54. Anatomie van een hype 

Brandon, vastgebonden aan de muur. Spoeddebat, staatssecretaris op tilt, gees‐

telijk gehandicaptenzorg in beklaagdenbank. De kwestie voor een zorginstelling is 

dan: wat zeg  je over een patiënt die  in het nieuws komt? De EO klaagde dat de 

instelling over Brandon niets wilde zeggen. Terecht: medisch beroepsgeheim. De 

EO noemt dat een smoes omdat een dag later wel alles verteld werd. In ons werk 

voor zorginstellingen merken wij dat het medisch beroepsgeheim onder media‐

druk vaak gaat schuiven. Ook de politiek trekt er zich dan weinig meer van aan. 

Stas  Veldhuijzen  van  Zanten  ‐  zelf  toch  verpleeghuisarts  geweest  ‐  vertelde 
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honderduit. Het  is met  patiëntinformatie  telkens  een  lastig  tracé maar  er  zijn 

zeker  oplossingen  voor.  Zoals:  publieke  en  private  info  scheiden  en  uitleggen 

waarom je niets kunt zeggen en hoe je je daarbij voelt. Je kunt toch open zijn ook 

al maak je niet alles openbaar. Februari 2011 

 

55. Moerdijk 

De brand bij Chemie‐Pack op Moerdijk  leverde weer  veel discussie op over de 

crisiscommunicatie. Waarom was men  de  eerste  dag  niet  duidelijker  over  de 

gifgassen? Waarom  duurde  het  zo  lang?  Als  je  de  gebeurtenissen  nauwkeurig 

bekijkt dan zie  je dat het zo slecht nog niet ging. De sirenes  in de  regio gingen 

direct  loeien.  Woordvoerders  van  politie  en  brandweer  reageerden  snel  en 

verantwoord  ("Geen  giftige  concentraties  gemeten, maar  doe  toch  ramen  en 

deuren dicht"). De gemeente Moerdijk en burgemeester Denie hadden sneller in 

beeld moeten komen maar reageerden wel correct en feitelijk. De crisiswebsites 

bleven  niet  overeind,  een  duidelijk  leerpunt. Maar  het  publiek  klaagde  zoals 

gewoonlijk over onduidelijkheid. Voor een deel  is dat omdat het publiek  slecht 

luistert of bestuurders niet gelooft. Deels komt het ook door de zuiverheid van de 

woordvoering: als  je  iets niet  zeker weet  zeg  je dus:  "Dat weten we nog niet". 

Media en publiek vinden dat geen  interessant antwoord. Dus wordt er  in zulke 

situaties gezocht naar bronnen die het wel menen te weten en zo komen dan de 

verhalen  in  de wereld.  Kortom:  communiceer  snel;  alleen  vaststaande  feiten; 

accepteer ongenoegen. Januari 2011 

 

56. Terugvalsituatie 

De turnbond communiceerde, na een dagje aarzeling, dat bij drugsgebruiker Yuri 

van Gelder sprake was van een  'terugvalsituatie'. Bestuurdersdilemma: er  is  iets 

aan de hand met een medewerker of functionaris (kwaal, verslaving, psyche) en 

dat heeft gevolgen voor het functioneren. Wat vertel je wel en wat niet? In onze 
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trainingen crisiscommunicatie adviseren wij dan om onderscheid  te maken  tus‐

sen  publieke  feiten  en  private  feiten.  Publiek  feit  is  dat  iemand  is  ontslagen, 

geschorst, met verlof, etc. Private feiten zijn bv. details uit het medisch dossier, 

persoonlijke problemen, uitlatingen in vertrouwelijk overleg, etc. De grens tussen 

publiek en privé  is niet  scherp en  is ook aan het  schuiven  richting meer open‐

baarheid.  In  principe  communiceer  je  als  betrokken  professional  nooit  privé‐

informatie die  je vertrouwelijk hebt verkregen. Dat geldt evenzeer voor  leiding‐

gevenden als voor bv. artsen en advocaten. Bij een bekende Nederlander als Yuri 

van Gelder  ligt  de  grens  tussen  publiek  en  privé  natuurlijk  anders  dan  bij  een 

anonieme Nederlander. Omdat bij Yuri kennelijk niets meer privé is zagen we dat 

de media alles wilden weten: wangslijm, haarvezels, psychoanalyse: voor de dag 

ermee!  Zo  snel  als  de  hype  opdook,  zo  snel was  hij  ook weer weg,  dat wel. 

November 2010 

 

57. BP kan geen goed doen 

BP  zit met  een  van  de  zwaarste  crisisklussen  ooit.  Het  olielek  in  de  Golf  van 

Mexico blijft maar spuiten. En elke dag moeten BP officials iets verklaren. Dat valt 

niet mee, zo blijkt. Gezien de opeenvolgende tegenvallers is de reputatie van BP 

in een  vrije  val gekomen. BP maakte aanvankelijk alle  klassieke  communicatie‐

fouten: onderschatten van het probleem, overschatten van de aanpak, bagatel‐

liseren, schuld afschuiven. Het viel in de VS en bij president Obama allemaal zeer 

verkeerd.  Intussen  zien we meer openheid, meer  reserves en meer erkenning. 

Zoals het hoort. Deze ramp  is echt een testcase en het wachten  is op het boek 

erover. Juni 2010   

 

58. Communicatiecrisis 

Nu het stof van het DSB‐debacle is neergedaald moeten we vaststellen dat deze 

zaak  de  geloofwaardigheid  van  heel  institutioneel  Nederland  verder  heeft 
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aangetast. Consumenten en  kiezers hebben  in de aanloop naar de deconfiture 

weer  allerlei  bankiers  en  autoriteiten  voorbij  zien  komen die hen  achteraf be‐

schouwd  niet  de waarheid  hebben  verteld.  In  koor werd  eerst  gezegd  dat  de 

bank liquide en solvabel was, dat spaarders hun geld niet hoefden weg te halen, 

dat de schaderegeling aan gedupeerden goed te betalen viel, dat de bank niet om 

zou vallen. Het grote probleem  is nu dat niemand de president van De Neder‐

landsche Bank, de Minister van Financiën, de bankier of de topondernemer nog 

zo makkelijk gewoon op hun woord zal geloven. De bankencrisis  is dus ook een 

communicatiecrisis. Wat de affaire ingewikkelder maakt is dat DSB twee getalen‐

teerde gezichten in de strijd wierp: Dirk Scheringa en Hans van Goor. Scheringa is 

'gewoon' en charismatisch; Van Goor deed op radio en tv alles precies zoals het 

moet. Zelfs Clairy Polak van Nova liet zich telkens door beide overtuigen. En toch 

klopte het allemaal niet. Scheringa bleek op z'n best een magisch realist, op z'n 

slechtst een  serieleugenaar. De  les die de nieuwsconsument eruit  trok  zal  zijn: 

vertrouw bestuurders niet meer op hun woorden en vertrouw zelfs niet meer op 

je gevoel, want je wordt aan alle kanten belazerd. November 2009 

 

59. Terreurlink? 

Burgemeester Fred de Graaf van Apeldoorn gaf kort na de calamiteit op Koning‐

innedag  een  voorbeeldige  persconferentie.  Gevoelens,  feiten  en  persoonlijke 

waarnemingen. Zijn uitspraak dat  je  je tegen "een gek" niet kunt wapenen was 

enigszins  riskant  (dat moet  nog  blijken) maar  verdedigbaar.  Hoofdofficier  van 

Justitie Goossens maakte wel een  fout  in  zijn verklaring. Hij  zei direct al dat er 

geen sprake was van een  'terreurlink'. Veel mensen verstonden  'terreurling'. Af‐

gezien daarvan was die uitspraak voorbarig. Hij meldde namelijk ook dat op dat 

moment de achtergronden van de dader nog onderzocht werden. Daar had hij 

het bij moeten  laten.  In de tweede persconferentie moest hij erop terugkomen 

en uitleggen dat hij bedoelde dat de man niet bij de AIVD bekend was. Kortom: 
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niet  goed. De  gebeurtenis  zal overigens de  geschiedenis  ingaan  als de ultieme 

mediacalamiteit. Nog nooit  zagen  zoveel  toeschouwers  zoiets met  eigen ogen. 

Mei 2009 

 

60. Pjongjang aan de Vecht? 

Burgemeester Wolfsen van Utrecht hield een kritisch artikel  tegen. Wolfsen zei 

daarover “sorry” maar moet verder met een smet op zijn blazoen. Nou worden 

redacties  elke  dag  gevraagd  om  publicaties  te  herzien  vanwege  vermeende 

tekortkomingen. Daar is niets onbehoorlijks aan. Wat ging er in Utrecht dan toch 

mis? Les één is dat je je bezwaren nooit moet neerleggen bij de uitgever of direc‐

tie van een medium. Een redactionele discussie voer  je met de redactie. Redac‐

teuren zijn allergisch voor pressie vanuit de zakelijke  leiding. Commerciële argu‐

menten ‐ een advertentiecontract ‐ mogen dus geen rol spelen. Natuurlijk kun je 

ophouden met adverteren  in een blad dat jou niet bevalt. Maar ook dan krijgen 

journalisten hevige  jeuk. De beste  reactie op miscommunicatie  is  trouwens ge‐

woon communicatie: Wolfsen had beter een gedegen reactie kunnen publiceren. 

Dan was  daarmee  de  kous  af. Overigens:  heeft  u  een  heftig  dispuut  over  een 

publicatie,  raadpleeg  ons  daarover.  Het  is  duidelijk  dat  je  een mijnenveld  be‐

treedt. Onze trainers weten hoe het werkt. Mei 2009 

 

61. Ik zeg toch sorry! 

Nout Wellink  bood  geen  excuses  aan  voor  falend  toezicht.  De  baas  van  Van 

Lanschot bood wél excuses aan voor de kredietcrisis. Job Cohen bood weer géén 

excuses aan voor de  Ikeacrisis. VVD‐er Boekestijn excuseerde zich voor "spleet‐

ogen", wethouder Geluk voor eigengereidheid en Natasja Froger voor de verko‐

pers van de NEM. Sorry, maar ik wil daar wat over opmerken. Excuses zijn belang‐

rijk in communicatie, maar doe het wel goed. Drie stelregels: 
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• Wacht  even.  Een  te  snel  excuus  is  niet  geloofwaardig. Na  een moment  van 

bezinning kun je overtuigend beginnen met: "Ik heb er nog eens over nagedacht 

en  ik besef dat  ik  fout  zat." Wacht ook weer niet  té  lang. Maar beter  laat dan 

nooit. 

• Houd het simpel. Vaak gaat het om een situatie met veel haken en ogen. Maak 

er geen nieuwe discussie van. Spijt betreft alleen  jezelf. Houd het daar bij. Zeg 

niet dat een ander ook fout zat, om toch nog je gelijk te halen.  

• En vooral: wees eerlijk. Speel geen toneel. Excuses moeten een oprechte spijt‐

betuiging zijn en geen show om sympathie of applaus te krijgen. April 2009 

 

62. Crashjournalistiek 

Tv‐recensent Jean‐Pierre Geelen van de Volkskrant wond zich op over de bericht‐

geving na de vliegtuigcrash bij Schiphol. De media waren massaal uitgerukt maar 

hadden  niet  veel  te melden.  Dat  was  de  schuld  van  de  autoriteiten,  schreef 

Geelen. “Er zijn legers woordvoerders en voorlichters”. “Bestuurders houden niet 

van antwoorden”. “Holle frasen: ‘We kunnen nog niet vooruitlopen op de uitslag 

van  het  onderzoek’”.  En:  “Op  de  persconferenties  wordt  dus  niets  gezegd”. 

Geelen getuigt daarmee weer van het – onder  journalisten hardnekkige ‐ geloof 

dat er een monstrueuze samenzwering is van de voorlichters tegen de waarheid. 

Bij een calamiteit wil iedereen weten wat er gebeurd is. Dat moeten autoriteiten 

dus vertellen. Dus niet wat er misschíen gebeurd is of wat er gebeurd zou kunnen 

zijn. Alleen wat  zeker  is. Dat betekent dat de autoriteiten  inderdaad eerst veel 

moeten  verifiëren  en  onderzoeken  voordat  ze  ermee  naar  buiten  komen.  De 

media  zorgen  er  trouwens  toch  wel  voor  dat  er  volop  speculaties,  indianen‐

verhalen, geruchten en gedachten over de calamiteit worden verspreid. Maar het 

blijft goed dat autoriteiten daar niet aan meedoen. Maart 2009 
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63. Bankiers missen kansen 

Negen  topmannen  van  banken  en  evenzoveel  Kamerleden,  allemaal  alfareuen 

samen in een hok, dat is link. Het ging dan ook maar net goed bij de hoorzitting 

van de Tweede Kamer over de financiële crisis, op 26 november. Maar tevreden 

was de Kamer niet. Alexander Pechtold verwoordde het gevoel diplomatiek: "De 

bankiers helpen ons niet echt verder". En de mediacommentaren achteraf waren 

ook zeer negatief voor de bankiers. Er zijn dus kansen gemist. De betogen liepen 

nogal  uiteen.  Scheringa  (DSB)  en Heemskerk  (Rabo) maakten misbruik  van  de 

gelegenheid door regelrecht reclame te maken voor hun eigen instelling, andere 

bankiers  probeerden  iets  te  veel  hun  eigen  straatje  schoon  te  vegen. Deckers 

(Van  Lanschot)  en  Van  Keulen  (SNS)  toonden  zich  het meest  genuanceerd  en 

informatief.  Het  publiek  kreeg  verder  een  paar  sfeerbeelden  te  zien  met 

lachende en uitgelaten topbankiers, alsof het een feestje betrof. Kortom: dit was 

niet goed en kon beter. December 2008 

 

64. Overspel 

Wat zou u Paul Depla (Nijmeegse wethouder en raadslid vozen in het fietsenhok) 

geadviseerd hebben? Het beste communicatieadvies was natuurlijk: besef dat dit 

de relatie met je stad schaadt. Dus: speel open kaart, erken dat je een probleem 

hebt, zeg dat het  je spijt, vertel wat  je ervan geleerd hebt en werk aan herstel 

van vertrouwen. Eigenlijk net als thuis, neem  ik aan. Geen garantie voor succes 

maar het kan zijn dat er wordt vergeven (niet vergeten). Mensen vergeven je als 

ze denken dat  je ervan geleerd hebt. En  leren begint met erkennen van tekort‐

schieten. Het minder goede communicatieadvies was: zeg dat het strikt privé  is, 

dat je functioneren niet in het geding is en dat je niks te verwijten valt. Dat was 

dus de koers  in Nijmegen. Het probleem  is dat het publiek zelf wel uitmaakt of 

iets  een publieke  zaak  is. Blijkens de  vele brieven  in De Gelderlander  vindt de 

stad het wel degelijk een  issue. Depla houdt dus een onopgelost probleem. Het 
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slechtste  communicatieadvies  zou  zijn  geweest: ontkennen,  tegenspreken,  ver‐

wijten maken aan de klokkenluiders en de media,  roepen dat  iedereen z'n kop 

moet houden. Die neiging was er ook  in Nijmegen. Dan plaats  je  je  in een open 

samenleving buiten spel. December 2007 

 

65. Lekken vaak per ongeluk 

Bij  lekken  van  informatie  naar de pers  denkt het publiek  al  gauw  aan doelbe‐

wuste manipulatie van de berichtgeving om iets in gang te zetten. CDA‐kamerlid 

en oud‐PR‐expert  Jan Schinkelshoek schrijft echter  in een artikel dat de werke‐

lijkheid meestal iets prozaïscher is. Er zijn volgens hem diverse redenen waarom 

politici  lekken  naar  de  pers. Het  doelbewuste  opzetje  is  één  van  de mogelijk‐

heden.  Maar  veel  vaker  wordt  er  gelekt  vanwege  dommigheid,  interessant‐

doenerij,  toeschietelijkheid of pesterij.  In  al die  gevallen  schrikt de bron waar‐

schijnlijk dus het meest van de publiciteit. Ik kan het me allemaal helemaal voor‐

stellen. Kamerleden mopperen vaak op  journalisten maar  ik heb het gevoel dat 

ze zelf ook niet altijd zo professioneel te werk gaan. November 2007 

 

66. Mattel maakt het erger 

Speelgoedfabrikant Mattel  (Barbie,  Fisher  Price) moest  in  augustus  producten 

terughalen  omdat  ze  gevaarlijke  stoffen  bevatten. Mattel  gooide  er  een  dyna‐

mische PR‐campagne tegenaan. Belangrijkste boodschap: kijk ons eens goed zijn 

voor  uw  kinderen! Wat  alom  gefronste wenkbrauwen  opleverde.  In  onze  trai‐

ningen  crisiscommunicatie  vertellen wij dat  je bij een  crisis  vooral  zuiver moet 

communiceren. Open en eerlijk vertellen wat er gebeurd is, erkennen dat er iets 

mis is gegaan en aangeven wat je eraan doet. Ga tijdens een crisis geen reclame 

maken, ga niet je mensen prijzen, ga niet jezelf op de borst slaan, want daar is de 

situatie niet naar. Aan een crisis  is geen eer te behalen, behalve dat de mensen 

achteraf zeggen: ze hebben ons er goed over geïnformeerd. September 2007 
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67. Publiciteit over strafontslag 

De Nederlandse ambassadeur  in Soedan heeft  'strafontslag' gekregen. NRC be‐

richtte  over  de  achtergronden. Wat  ons  daarbij  boeit  is  de wijze waarop  het 

ministerie  hierover  communiceert.  Correct,  lijkt  me.  Als  je  als  organisatie  te 

maken krijgt met een issue waar particuliere belangen aan kleven, moet je zorg‐

vuldig onderscheid maken tussen de particuliere aspecten en de publieke aspec‐

ten. Bij een publiekrechtelijke organisatie zoals een ministerie  ligt dat altijd  iets 

anders als bij een private onderneming.  In het algemeen  is het ontslag uit een 

prominente  functie  op  zichzelf  een  publieke  zaak. Maar  de  redenen  voor  het 

ontslag, de  inhoud dus  van het achterliggende personeelsdossier,  is doorgaans 

zeer particulier en dus niet voor de openbaarheid. Dus ook niet voor de collega's 

of de klanten! Er ontstaat een nieuwe situatie als een van beide partijen de zaak 

bij de rechter aanvecht of als er aangifte wordt gedaan van strafbare feiten. Dan 

wordt het dossier uit handen gegeven en komt het in het publieke domein. Soms 

is een ontslag aanleiding voor een organisatie om in de publiciteit te etaleren hoe 

goed  de  normen  en waarden  voor  het  personeel  zijn.  Daar  is  een  particulier 

dossier  echter  niet  voor  geëigend.  Want  dan  lopen  publieke  en  particuliere 

belangen door elkaar. Februari 2007 

 

68. Ziekenhuisbrand en medisch beroepsgeheim 

In  Almelo  verbrandde  een  patiënte  op  de  operatietafel  van  het  Twenteborg 

ziekenhuis.  Een  ernstig  incident  dat  de  bestuursvoorzitter  van  het  ziekenhuis 

toelichtte tijdens een persconferentie. Wij trainen veelvuldig bestuurders op dit 

soort situaties en het devies is dan: vertel wat je weet. Dat is al lastig, want: wat 

wéét  je nou echt van de gebeurtenis? Bij een zorginstelling komt daar nog een 

complicatie  bij:  het medisch  beroepsgeheim. Overtreding  kan  je  voor  het me‐

disch  tuchtcollege  plaatsen.  De  bestuursvoorzitter  van  het  Twenteborg  gaf 

tijdens de persconferentie een correcte toelichting en vertelde dus niet waarvoor 
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de  vrouw  behandeld  werd.  Een  'routineoperatie'.  Toch  formuleerde  hij  twee 

aspecten  onzorgvuldig.  Hij  zei  dat  de  patiënte  plaatselijk  verdoofd  was  door 

middel  van  een  ruggenprik.  En  hij  zei  dat  ze  tijdens  de  brand  geen  'hoorbare 

respons' gaf. Hoe ze behandeld werd en of ze wel of niet heeft gegild hoort abso‐

luut niet in de krant. Oktober 2006 

 

69. Damage control van Cees van der Hoeven 

Cees van der Hoeven  is veroordeeld en heeft nu een  strafblad: heel  schadelijk 

voor zijn reputatie natuurlijk. Maar zijn optredens tijdens het  lange proces zorg‐

den  ervoor  dat  de  schade  niet  nog  groter werd.  Van  der Hoeven was  telkens 

bereid om  íets te zeggen  in de vele microfoons die hem onder de neus werden 

geduwd. Geen hooghartige commentaren in de zin van: "Laat mij met rust". Maar 

eerder  afwachtend,  berustend:  "Ik  ben  nu  eenmaal  verantwoordelijk". Onder‐

tussen op juridische gronden zijn schuld bestrijdend. Van der Hoeven krijgt nooit 

meer een topfunctie  in corporate Nederland. Maar velen van het  'old boys net‐

work' zullen inmiddels wel weer willen praten met deze 'sadder and wiser man'. 

De  les uit dit alles  is: neem  justitiële acties altijd uiterst serieus en zie het als  je 

plicht  om  je  ook  in  de  publiciteit  teweer  te  stellen. Minachting  is  altijd  het 

verkeerde signaal. Accepteer de  impact van een uitspraak van een rechter, ook 

als  je  tegelijkertijd  het  oordeel  van  die  rechter  bestrijdt.  Er  is  hoger  beroep 

ingesteld, dus: wordt vervolgd. Juni 2006 

 

70. Adequaat? 

Minister Donner van Justitie leert snel bij over calamiteitencommunicatie. Na de 

brand  in  het  cellencomplex  van  Schiphol  deed  hij  het  beter  dan  in  eerdere 

gevallen.  Bijvoorbeeld  bij  de  ontsnapte  tbs‐er  die  in  Amsterdam  een  bejaarde 

man vermoordde. Donner zei toen veel te snel: "Dit was niet te voorkomen". Net 

als na de dood van de peuter Savannah: "De instanties valt niets te verwijten". In 
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de daarop volgende Kamerdebatten moest dat allemaal herroepen worden. Bij 

de  Schipholbrand  zei  minister  Verdonk  dat  het  personeel  "adequaat"  had 

gereageerd. Daags daarna met de toevoeging: "Met wat wij nu weten". Donner 

op zijn beurt verklaarde dat het te vroeg was voor een oordeel. Beter. Bij calami‐

teitencommunicatie: niet speculeren, geen voorlopige conclusies, geen vermoe‐

dens, maar alleen glasharde feiten. Plus natuurlijk de erkenning dat er iets vrese‐

lijks is gebeurd en dat de onderste steen boven moet komen. November 2005 

 

71. Beschieting of beschadiging 

Ook na de beschadiging van het  raam van de werkkamer van minister Verdonk 

ging het weer mis met de  communicatie. Het ministerie  van Verdonk  commu‐

niceerde correct dat de politie een onderzoek instelt of de beschadiging van het 

raam  "het  gevolg  is  van  een  projectiel  en  zo  ja, wat  voor  een". Maar  enkele 

ministers  gingen  direct  druk  speculeren  en  insinueren. Minister Brinkman wist 

ook al wíe er geschoten heeft:  "Elementen die niet weten wat democratie  is". 

Kranten  schreven  dus  over  het  "schietincident",  "schoten  vanaf  de  tegenover‐

liggende  flat",  "terreuraanslag!" en Verdonk  ging over  straat met een  kogelvrij 

vest. Een paar dagen  laten werd meegedeeld dat het raam  in elk geval niet be‐

schoten  is.  Calamiteitencommunicatie  is  een  testcase  voor  geloofwaardigheid. 

Als  je over zo'n feitelijke gebeurtenis al niet zuiver kunt praten, wat moeten wij 

dan denken als je over een beleidszaak praat? November 2005 

 

72. De affaire Spelbos 

Wat  valt  er  te  leren  van de  affaire  Jurgen  Spelbos, de  zaak  van de marketing‐

directeur van de ING Bank? De vraag is hoe je communicatief moet handelen als 

binnen  je  organisatie  een  functionaris  via  de  media  wordt  beticht  van 

ongerechtigheden. Als  de  aantijgingen  honderd  procent  onwaar  zijn  hoort  het 

bedrijf zijn medewerker  in bescherming te nemen. Maar als er reële problemen 
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zijn  met  een  individueel  personeelslid  waarbij  geen  sprake  is  van  een 

zwaarwegend  algemeen  belang  hoort  een  werkgever  in  beginsel  geen mede‐

delingen  te  doen,  zelfs  intern  niet.  Het  betreft  dan  een  "individuele  arbeids‐

rechtelijke  aangelegenheid  en  daarover worden  buiten  de  direct  betrokkenen 

geen mededelingen gedaan." Dus ook niet zeggen dat er "niks aan de hand is", of 

iets  dergelijks.  Het  klinkt  lullig  en  je  zult  verwijten  krijgen maar  het  kan  niet 

anders. Wel  is  zaak  dat  je  de  beklaagde  de  ruimte  geeft  om  zelf  verweer  te 

leveren want  iedereen moet zich natuurlijk kunnen verdedigen  tegen aantijgin‐

gen.  Het  algemene  verbod  dat  medewerkers  geen  concurrentiegevoelige  be‐

drijfsinformatie naar buiten mogen brengen doet daaraan niets af. Er  is één uit‐

zondering:  als  de  rechter  eraan  te  pas  komt  komt  de  zaak  ‐  ook  vanuit  de 

werkgever  ‐  in  al  z'n details op  straat  te  liggen want  rechtspraak  is openbaar. 

Augustus 2005 

 

73. Tonino's harde schijf 

Dat  Peter  R.  de  Vries met  de  pc  van  officier  van  justitie  Joost  Tonino  op  de 

proppen kwam was natuurlijk een pijnlijke scoop voor het openbaar ministerie. 

Maar dat De Vries vervolgens in zijn programma uitgebreid uit de documenten en 

mailtjes  ging  citeren  ging  te  ver.  We  stuiten  hier  op  het  juridische  leerstuk 

"misbruik van informatie". De Raad voor de Journalistiek heeft hierover bijna tien 

jaar geleden een uitgebreide ambtshalve uitspraak gedaan.  Journalisten mogen 

niet zomaar alle informatie waar ze de hand op leggen publiceren. Informatie die 

bijvoorbeeld wordt  verkregen  door  diefstal  of  heling  is  op  zichzelf  al  illegaal. 

Maar ook  informatie die werd gelekt of die  is  ‘gevonden’  ‐ zoals  in die pc  ‐ kan 

een onrechtmatige publicatie opleveren. Een  rechter kan afwegen of het parti‐

culiere  belang  van  vertrouwelijkheid  zwaarder weegt  dan  het  publieke  belang 

van  openbaarmaking.  Citeren  uit  de  gevonden  files  van  Tonino  diende  geen 

publiek belang. De Vries had kunnen volstaan met de aanduiding dat er "gevoelig 
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geheim materiaal"  in de pc zat en hooguit onderwerptitels en adressanten kun‐

nen melden. Bovendien schond hij waarschijnlijk het briefgeheim. Maar  ik denk 

niet dat de Tonino's collega's De Vries nog durven aanklagen.... Oktober 2004 
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Mediamores 

 

74. Jannetje  

NRC‐Handelsblad  erkent  fouten  te  hebben  gemaakt  in  de  berichtgeving  rond 

prins  Friso. Mooi. Ontkennen  kon ook echt niet meer. Maar  zoals  vaker bij dit 

soort  erkenningen  is  zij halfhartig. Want de hoofdredacteur  komt meteen met 

vergoelijkingen: "Het gebeurde na een exceptionele samenloop van omstandig‐

heden, met de beste bedoelingen,  in onze  ijver om de  lezer zo goed mogelijk te 
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informeren en onze journalistieke taak te vervullen". Ja, was je nou goed bezig of 

fout bezig? Hij geeft ook niet aan welke fouten hij vindt dat er gemaakt zijn. Dat 

is belangrijk als je van fouten wilt leren. In ben dus bang dat NRC hier weinig van 

heeft  opgestoken.  Dat  Kees  Tulleken  bij  het  ski‐ongeluk  van  Prins  Friso  het 

medisch  beroepsgeheim  schond  is  duidelijk.  Maar  hoe  zat  het  met  de 

beroepscode van zijn vrouw Jannetje Koelewijn? Zij en haar NRC‐hoofdredacteur 

stelden dat een  journalist alles wat hij weet mag  ‐ en  in dit geval moet  ‐ publi‐

ceren. Nou, er zijn uitzonderingen, vindt de Raad voor de Journalistiek (voor wat 

die waard  is).  Zoals  'misbruik  van  informatie':  informatie die  te  kwader  trouw, 

illegaal of geniepig  is verkregen mag  je niet gebruiken. En er  is het principe dat 

een  journalist werkt  'met open vizier'. Koelewijn  zou  in het  ziekenhuis kenbaar 

hebben gemaakt dat ze  journalist  is maar de vraag  is of ze dat deed voordat ze 

het  verhaal hoorde of  erna.  Ze  zegt:  ervoor, maar  ik  zou het wel eens  van de 

andere kant willen horen. Verder is er het 'recht van slachtoffers om met rust te 

worden gelaten'. Tenslotte: het was een verhaal uit de vierde hand: 4. Koelewijn,  

3.  Tulleken,  2. niet‐behandelend  arts  Thomé,  1. de behandelend  arts.  Kortom: 

not fit to print! April 2012 

 

75. Corrupte journalisten 

Cécile Narinx en John Lukken, hoofdredacteuren van respectievelijk Elle en Beau 

Monde, deden in de Volkskrant een boekje open over hun werk. "Het klinkt leuk, 

al die tripjes waarvoor we worden uitgenodigd, maar je bent wel aan het werk." 

Dat houdt dan in: vijfsterrenhotels, business class vliegen, klagen als je in een taxi 

moet  in plaats van met een helikopter, suites  in het Mandarin Oriental Hotel of 

het Cap‐Eden‐Roc. Alles op kosten van de  industrie. Als een politicus of ambte‐

naar dat zou doen zou de Volkskrant het als grof corruptieschandaal op de voor‐

pagina zetten. Bij deze journalisten vindt de krant het kennelijk normaal of leuk. 

En Narinx mag in alle media aanschuiven als lifestyle commentator. Terwijl ze dus 
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corrupt is. "Het is tegenwoordig heel hard werken om je redactionele onafhanke‐

lijkheid te bewaren, voor zover daar nog sprake van is", zegt ze zelf  in het inter‐

view. We weten nu wat dat harde werken behelst. Januari 2012 

 

76. Rutger gehaat  

In DWDD van 20 februari werd Rutger Castricum pijnlijk de oren gewassen door 

alle andere gesprekspartners, zeer tot genoegen van het twittervolkje: Rutger  is 

gehaat. Het  is  duidelijk  dat  hij  en  de  andere  verslaggevers  van  PowNews  niet 

tegen kritiek kunnen. Dat  is dus ook een strategie als  je wordt overvallen door 

shockreporters: gooi het op hun aanpak, stel vragen over hun vragen: "Waarom 

begin je daar nu over? Waar ben je op uit? Wat zijn dat voor vragen?" Of heb het 

over  hun  format:  "PowNews  gaat  toch nergens  over",  "Jullie  zijn  geen  journa‐

listen". Maar sla niet door want dan stapt Rutger naar de pliesie! Maart 2012 

 

77. Uit het oog 

In Oog  in oog werd Peter R. de Vries  geïnterviewd door  Sven Kockelmann. De 

interviewer zoomt  in op de relatie tussen De Vries en de Heinekenontvoerders. 

Ineens zegt De Vries dat hij voor heel wat anders was uitgenodigd en dus onder 

valse voorwendsels naar de studio is gelokt. Kockelmann weet er niet goed raad 

mee  en  het  interview wil  niet meer  vlotten. Het  principe  is weliswaar  'vragen 

staat vrij' maar  'afspraak  is afspraak'  is ook een principe. Je ziet dat  journalisten 

die op een truc of een  list worden aangesproken daar moeite mee hebben. Het 

fragment geeft een leerzaam kijkje in de keuken van dit soort interviewprogram‐

ma's. Hoed u voor valse voorwendsels! November 2011 

 

78. NOTW, en hier? 

In Groot‐Brittannië werd News of the World uitgekotst.  Inmiddels zijn er ook  in 

Duitsland vergelijkbare praktijken onthuld. Hoe staat het in Nederland? Het gaat 
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om onrechtmatige en onoirbare journalistieke onderzoeksmethoden enerzijds en 

aantasting  van de privacy  anderzijds.  Kijken we naar het  eerste  aspect  ‐  foute 

onderzoeksmethoden  ‐ dan hebben onze  journalisten ook wel  'ns wat misdaan. 

In de voorbije tien jaar werden door de Raad voor de Journalistiek dertien klach‐

ten over 'misbruik van informatie' door media geheel of deels gegrond verklaard, 

daarnaast  tien klachten over  journalisten die heimelijk  ‐  'niet met open vizier'  ‐ 

informatie verzamelden en acht klachten over onterecht  filmen met de verbor‐

gen  camera.  Het  totale  aantal  klachten  over  deze  handelswijzen  was  telkens 

ongeveer  het  dubbele.  Het  ging  bij  voorbeeld  om  het  blad  Quote  dat  een 

heimelijk afgeluisterd gesprek  in een brasserie had gepubliceerd of om het AD 

dat verslaggevers naar Kreta had gestuurd om anoniem te kijken hoe uit Uruzgan 

teruggekeerde militairen uitpuffen. Niet door de Raad beoordeeld waren geval‐

len als HP die de vuilniszakken van politici uitploos, de Telegraaf die citeerde uit 

een per ongeluk doorverbonden telefoongesprek met het vliegtuigslachtoffertje 

Ruben en Peter R, die snuffelde in de weggegooide computer van een officier van 

justitie.  Het  is  allemaal  niet  van  een  schaal  als  bij NOTW maar  ook  sommige 

Nederlandse journalisten zijn er niet vies van. Augustus 2011 

 

79. Radar 

In de Volkskrant  stond een groot artikel over  consumentenprogramma's op  tv. 

Over Tros Radar schrijft auteur Paul Onkenhout: "Nietsontziend, maar moedig en 

rechtvaardig  en  journalistiek  bekwaam.  Radar  verliest  nóóit  een  rechtszaak." 

Fout. Sinds 2001 zijn tegen Radar 17 rechtszaken aangespannen. In 7 zaken wer‐

den de eisen van de klagers toegewezen en werd Radar veroordeeld door uitstel, 

rectificatie  of  schadevergoeding.  Wat  betreft  "journalistiek  bekwaam":  tegen 

Radar werden in dezelfde periode 6 klachten ingediend bij de Raad voor de Jour‐

nalistiek, waarvan 4 deels of geheel gegrond werden verklaard. Wat betekent dat 

"grenzen zijn overschreden van hetgeen ‐ gelet op de journalistieke verantwoor‐
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delijkheid ‐ maatschappelijk onaanvaardbaar is." Maar, inderdaad, haar collega's 

vinden Antoinette Hetzenberg geweldig. Mei 2011 

 

80. Keuringsdienst van Waarde 

Op 10 maart  start weer een nieuw  seizoen van het programma Keuringsdienst 

van Waarde. Met klanten heb  ik daar enkele malen ervaring mee opgedaan.  In 

principe adviseerde ik om de crew van KvW te ontvangen. Als je je bedrijf open‐

stelt  voor  bezoekers waarom  dan  ook  niet  voor  tv?  En  het  programma wordt 

gemaakt door de kennisomroep NTR (NPS, Teleac, RVU). Een paar keer ging het 

ook wel goed. Maar helaas is de KvW vooral nog uit op effect en snijdt de verkre‐

gen  informatie daarnaar  toe.  Letterlijk:  informatie die een  teneur nuanceert of 

tegenspreekt wordt weggeknipt. Dat was duidelijk het geval bij de uitzendingen 

over 'nepkaas' en premium brandstoffen. De suggesties en indicaties dat in voe‐

dingsproducten 'nepkaas' zit en dat premium brandstoffen niet beter zijn kregen 

alle zendtijd. Signalen van het tegendeel werden weggesneden. Niet fair. En dan 

heb ik het niet eens over de telefoongesprekken met klantendiensten die heime‐

lijk worden opgenomen. Niet verwerpelijk, vindt de Raad voor de  Journalistiek. 

Maar die gesprekken zonder toestemming uitzenden mag niet van de Raad. KvW‐

baas  Maurice  Dekkers  zegt  in  de  jongste  Varagids:  "Wij  zijn  niet  uit  op  het 

ontmaskeren van  fabrikanten". Dat  lijkt mij een verkoopleugentje richting  fabri‐

kanten. Verderop zegt Dekkers namelijk dat hij  iets wil doen  tegen "marketing‐

terreur". "Nederland verhamburgert. Daar strijden wij tegen". Dat mag, maar dan 

weet u waar het  ze om gaat. Als dit programma u belt, kijk dan ook eens of u 

beter beknopt schriftelijk kunt reageren. Pleeg nazorg via andere communicatie‐

kanalen.  Dat  laatste  vindt  Dekkers  niet  leuk.  Over  Kellogg's,  die  adverteerde 

tegen een uitzending van KvW zegt hij: "Dat was natuurlijk tegen ons zere been, 

dan doen we er nog een schepje bovenop in nog een uitzending". Afijn, zo zijn ze 

dus. Maart 2011 
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81. Pas op voor Kassa 

Van de weeromstuit gaan programmakers  zich bedienen van  slinkse methoden 

om  interviews  te krijgen. Zoals Kassa, hoorde  ik uit betrouwbare bron. Voorge‐

sprekken die redactieleden met bronnen voeren, kunnen – zonder dat de ander 

het weet  –  in  de  uitzending worden  gebruikt.  Als  u  tegen  de  redactie  vertelt 

waarom u niet  in de uitzending wilt verschijnen, dan dreigt de  redactie om dat 

telefoongesprek  ‐  zonder  toestemming  ‐  uit  te  zenden. Dit  druist  natuurlijk  in 

tegen  de  journalistieke  gedragscodes  en  is  ook  juridisch  onrechtmatig.  Zulke 

praktijken mogen alleen als op geen enkele andere wijze groot maatschappelijk 

onrecht  kan  worden  onthuld.  Een  consumentengeschil  is  dat  doorgaans  niet. 

Eindredacteur Renzo Veenstra zei mij dat Kassa voorgesprekken opneemt en dat 

de kennis die dan gewisseld wordt journalistiek kan worden gebruikt, "zoals elke 

journalist kan  citeren uit een  telefoongesprek met een bron". Mijn klant kreeg 

van Veenstra te horen dat hij  in de toekomst vooraf maar moet zeggen dat een 

voorgesprek niet opgenomen of gebruikt mag worden. De omgekeerde wereld. U 

bent  in  elk  geval  gewaarschuwd  als  Kassa  u  belt.  En  ik  zou  er  ook maar  naar 

informeren als Radar, Zembla of PowNews belt. November 2010 

 

82. Lik op stuk voor Volkskrant 

De Volkskrant kreeg het aan de stok met de RVD. De krant had een verhaal over 

plannen van de Koninklijke  familie met het  landgoed De Horsten. Daarover was 

een  conceptartikel  geschreven  dat  ter  lezing was  rondgestuurd  aan  een  paar 

bronnen. De RVD kreeg tegelijkertijd vier vragen over de zaak voorgelegd. Via via 

ontving de RVD ook het al helemaal klare  conceptartikel. De RVD gaf de  krant  

netjes  antwoord op  alle  vragen maar ook  correcties  en  aanvulling op het  con‐

ceptverhaal. Die reacties kwamen gedeeltelijk in de uiteindelijke publicatie. Daar‐

op maakte de RVD het  conceptartikel met de  correcties en aanvullingen open‐

baar. Volkskrant kwaad. Tja, koekje van eigen deeg, zou ik zeggen. Je ziet dat de 
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media daar nerveus van worden. De hoofdredactie van de Volkskrant wil voor‐

taan  garanties  dat  toegestuurde  conceptartikelen  niet  openbaar  worden  ge‐

maakt. In een normale gang van zaken  is dat vanzelfsprekend maar  in geval van 

kwade trouw moet dat gewoon kunnen. "Het maatschappelijk belang rechtvaar‐

digt openbaarmaking", zeggen media zelf dan altijd. De hoofdredacteur van het 

journalistenvakblad  Villamedia  vindt  dat  aan  reacties  van  voorlichters  gewoon 

geen aandacht meer moet worden geschonken, "Dan houden ze er vanzelf weer 

mee op". Hij schrijft dat in hetzelfde nummer waarin een verhaal staat onder de 

kop "Ik vertel niet meer op feestjes dat ik journalist ben". Oktober 2010 

 

83. Oorvijg voor de media 

De Nederlandse  journalistiek kreeg vorige maand van de samenleving een draai 

om de oren vanwege de berichtgeving over Ruben, het jongetje dat de vliegramp 

in Tripoli overleefde. Vooral de Telegraaf, maar ook de NOS, andere omroepen 

en  kranten. Want  vrijwel  zonder  uitzondering waren  ze  daags  na  de  ramp  op 

Ruben  gedoken.  Close‐up  foto's,  telefoongesprekken met  Ruben  en  zijn  oma, 

tante, buren en kennissen. Naam,  toenaam, straatnaam, schoolnaam, dagboek‐

testen, enzovoort. De meeste journalisten vonden het gewoon hard nieuws. Hun 

hoofdredacteuren kwamen een dag later ‐ na de Twitterstormloop tegen de Tele‐

graaf ‐ met verschrikte verklaringen. "Het nieuws moest een gezicht krijgen", was 

het verweer. Maar dat was nou net de kritiek, van ruim 70 procent van de Neder‐

landers, bleek uit een enquête.  Je moet zo'n slachtoffer níet met zijn gewonde 

gezicht  in  het  nieuws  brengen. Overigens  staat  dat  ook  in  veel  stijlboeken  en 

redactiecodes:  terughoudendheid met beelden en  identiteit van slachtoffers en 

nabestaanden. De boodschap kwam aan: de media werden gauw voorzichtiger 

met Ruben. Niet omdat de media het eens zijn met de kritiek ‐ de 'waakhond' is 

bij zulk nieuws een hyena ‐ maar omdat ze vrezen voor de druk van de massa. Bij 

de volgende  schokkende gebeurtenis komt er weer  'een gezicht'. Waren er die 
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eerste dag in Tripoli maar goede voorlichters geweest om Ruben af te schermen. 

Journalisten vinden dat voorlichters hun het werken onmogelijk maken. Maar je 

ziet wat er gebeurt als ze er niet zijn! Juni 2010 

 

84. Meer rechtszaken 

Een tijdje geleden stapten klagers over publicaties doorgaans naar de Raad voor 

de Journalistiek maar die tijd  lijkt me voorbij. Klagers stappen nu vooral naar de 

rechter. Vorig  jaar waren er 90 procedures tegen media bij de rechter tegen 69 

bij de RvdJ, een kentering. Media klagen daarover want processen kosten geld en 

kunnen boetes of dwangsommen opleveren,  terwijl bij de Raad geen advocaat 

nodig is en het enige risico is dat een klacht 'gegrond' wordt verklaard. In sommi‐

ge commentaren werd gesuggereerd dat het allemaal persbreidel is en een com‐

plot  tegen  de waarheid.  Zeker,  klagers  zijn  scherper  geworden, maar  het  pro‐

bleem ligt ook bij de media zelf. Om te beginnen worden die met hun berichtge‐

ving steeds agressiever en meer op effect gericht. Maar ook hebben ze minder 

tijd en mensen. Al met al geven ze meer aanleiding tot klachten. En dan hebben 

ze ook nog aangegeven lak te hebben aan de RvdJ, zoals de Telegraaf, Nova, Else‐

vier, Tros, HP/De Tijd. Dan vraag  je dus om de gang naar de  rechter. En die zal 

inderdaad steeds duurder worden, mede dankzij Peter R. de Vries, die niet onder 

de indruk was van 15.000 maar wel van 500.000 euro dwangsom. Mei 2010 

 

85. Plan de campagne 

De Telegraaf is tegen de voorgenomen kilometerheffing. Dus hoe gaat dat? Bij de 

presentatie van het wetsvoorstel was de krant nog neutraal: "Km‐prijs verjaagt 

filespook"  luidde de kop. Die zaterdag 14‐11 hield de krant een bliksemenquête 

via internet en daaruit bleek dat 62 procent van de invullers tegen waren. "Wan‐

trouwen over heffing" werd het dus op 15‐11. En de term  'spionagekastje' duikt 

op, een effectieve framing. Op maandag is de kop: "Werkenden zijn de dupe". De 
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verslaggeving  stoelt enkel op de  reacties van  lezers. Op dinsdag  is het  "Gevan‐

genis dreigt bij kapot km‐kastje", op woensdag "Staat gluurt mee". Telkens terug‐

kerende bronnen van het nieuws zijn de Kamerleden Aptroot  (VVD) en De Mos 

(PVV). Ook de cruciale ANWB wordt bewerkt met op donderdag een reactie van 

de Duitse ADAC: "Nederland, doe het niet!". Vrijdag de volgende doelgroep: "SUV 

rijder dupe kilometerheffing", zaterdag weer een: "Forse extra kosten voor twee‐

dehands autootjes" en maandag de werkgevers: "Extra kostenpost!". En zo voort. 

Zo voer je dus campagne: kies twee of drie thema's; bouw effectieve framing op, 

kom telkens met  'nieuwe' commentaren en pinpoint afzonderlijke doelgroepen. 

Leerzaam voor campagnevoerders. Met journalistiek heeft het weinig te maken. 

December 2009 

 

86. Onenigheid 

De vroegere Sovjetleider Michail Gorbatsjov werd vorige maand, bij de herden‐

king van de val van de Berlijnse muur, geïnterviewd door de Volkskrant en bij die 

gelegenheid  vatte  hij  de  verhoudingen  treffend  samen.  "Jullie  journalisten  zijn 

altijd uit op onenigheid en  ruzies. Zie  je wel:  jullie beginnen meteen  te  lachen, 

jullie houden daarvan! Maar onze taak, de taak van de politici, is tegenstellingen 

en bloedvergieten te vermijden". Er zijn trouwens ook politici die tegenstellingen 

juist aanwakkeren en het zal nu duidelijk zijn dat die veel media‐aandacht krijgen. 

December 2009 

 

87. Vogelaartje 

Een  'Vogelaartje'? Minister Van Middelkoop van Defensie moest spitsroeden  lo‐

pen na onjuiste uitlatingen in De Telegraaf. Niet alleen in de Kamer maar ook bij 

de media. Verslaggever Pim van Galen vroeg de minister hoe hij het vertrouwen 

ging herstellen. Na een kort antwoord liep de minister door. "Waarom loopt u nu 

weg?" was  toen de  vraag. En:  "Is dit uw  laatste blunder?"  Zo'n  vraag  kan nie‐
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mand beantwoorden, zei Van Middelkoop. Precies. Ferry Mingelen vergeleek het 

optreden vervolgens met Vogelaar bij GeenStijl. We zien steeds vaker verslagge‐

vers die er simpel op uit zijn om een bewindspersoon klem  te zetten,  in plaats 

van te zoeken naar verklaringen. Hoe ga  je daarmee om? Wij hebben een korte 

trainingsmodule "Verbaal straatvechten" gemaakt, die trainees  leert hoe  je om‐

gaat met impertinente verslaggevers. Februari 2009 

 

88. Sidekicks om niet mee gezien te worden 

We  hebben  in  de  voorbije maand weer  enige  ervaring  opgedaan met  de  talk‐

shows Pauw & Witteman en De Wereld Draait Door. Beide programma's kunnen 

nuttige  podia  zijn  voor  uw  boodschap maar wees  voorzichtig. Als  brenger  van 

serieuze boodschappen wilt u de situatie zoveel mogelijk onder controle hebben 

en  zo min mogelijk aan het  toeval overlaten. Daarom ook heeft u bijvoorbeeld 

van ons mediatraining gehad.  In een  talkshow heb  je veel níet onder  controle. 

Zoals: wat doen de andere gasten aan tafel? Vraag om te beginnen wie dat zijn. 

Haak vervolgens resoluut af als je hoort dat er een malloot bij je aan tafel komt. 

Dan bedoel ik: iemand die ten koste van jou de show wil stelen. Types dus als Ali 

B., Theo Maassen, Youp van 't Hek, Jort Kelder, Jan Mulder, Heleen van Royen. Ze 

zijn nooit geïnteresseerd in wat jij te vertellen hebt, alleen geïnteresseerd in hoe 

ze er de spot mee kunnen drijven. Ga op je intuïtie af en mijd de types die je op 

een receptie, bij een etentje of op een feestje ook zou mijden. April 2007 

 

89. Laat je niet beetnemen 

Televisiejournalisten  zijn arrogant en nonchalant. Ze willen  je het  liefst  zo  lang 

mogelijk aan het  lijntje houden maar  ruilen  je met groot gemak op het  laatste 

moment in voor een andere gast. Dus: bel vlak voor je vertrek naar de studio nog 

even met de redactie of het echt wel doorgaat. Nog een tip: ga niet te uitgebreid 

met de redacteur je onderwerp voorbespreken. Een klant van ons merkte dat de 
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presentator  daar  tijdens  het  interview  misbruik  van  maakte  en  zich  al  had 

gewapend tegen de antwoorden waarvan hij wist dat de geïnterviewde die zou 

gaan geven. Dus: hou je kruit liever droog. April 2007 

 

90. Pauw & Witteman 

De nieuwe late night talkshow van Pauw en Witteman biedt mogelijkheden voor 

communicerend Nederland. Op het  format  is nog veel aan  te merken maar de 

tone of voice  is beter dan Barend & Van Dorp. Wie daarvoor werd uitgenodigd 

kreeg van ons steevast het dringende advies niet te gaan. Bij P&W kun  je deel‐

name wél serieus overwegen. Actief meewerken aan een medium hangt af van 

drie criteria: bereik ik mijn doelgroep, is het medium voor mijn doelgroep geloof‐

waardig,  en:  krijg  ik  een  faire  kans mijn boodschap  te  verspreiden? B&vD was 

ongeschikt vanwege dat  laatste criterium. P&W willen meer dan B&vD het ver‐

haal van de gast horen. De enige aarzeling zit in de sfeer en stijl van het program‐

ma: wil  je aanschuiven aan een borreltafel? Ben  je bereid en bekwaam om per‐

soonlijk, direct en gevat  te converseren? Want het  is en blijft een  talkshow en 

geen actualiteitenprogramma. Uit de eerste aflevering van P&W wil  ik een op‐

merking  van de prima pratende Mariska Hulscher  in herinnering  roepen:  "Wie 

met modder gooit verliest grond". Die houden we erin. September 2006 

 

91. Kortzichtige kletskoek in het FD 

Zelfbenoemd  "doorgewinterd  financieel  journalist  en  deeltijdfilosoof"  van  het 

Financieele Dagblad Marleen Janssen Groesbeek klaagt in een opiniestuk in haar 

krant over de voorlichters en communicatieafdelingen van bedrijven. Zij zijn vol‐

gens haar  "het grootste gevaar voor  juiste verslaglegging" en de  schuld van de 

vele  verwijten  die  de media  ten  deel  vallen:  onzorgvuldig,  lui,  gemakzuchtig. 

"Journalisten moeten  eerlijk  antwoord  krijgen op hun  vragen,  geregeld mogen 

bijpraten met bestuurders en niet hoeven speculeren over wat er aan de hand 
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is", eist zij. En gauw een beetje, dus niet na eerst allerlei intern overleg en vooraf 

inzien van  interviews. Want daar klaagt ze ook over. Mooi. Dan heb  ik ook een 

paar vragen aan Marleen, waarop ik graag direct van haar eerlijk antwoord krijg, 

zonder eerst intern overleg: 

• Wie beschouwt zij binnen de redactie van het FD als zwakke broeders? 

• Waarom werd niet zij maar Giselle van Cann adjunct‐hoofdredacteur? 

• Wat moet de nieuwe FD‐hoofdredacteur echt nog leren? 

• Welk budget heeft het FD voor juridische bijstand bij geschillen? 

• Wat zijn de hoofdpijndossiers op het bureau van de hoofdredactie? 

En  zo heb  ik er nog wel honderd.  Ik  reken niet op een eerlijk antwoord. Want 

Marleen kijkt wel uit! Net als al die organisaties die  zij dat dan  scherp verwijt. 

Misschien zou ze iets meer tijd moeten filosoferen. Dat zou haar betoog minder 

kortzichtig maken. Juni 2006 

 

92. Kia baalt van Autovisie 

De Nederlandse  importeur van het automerk Kia boycot het autoblad Autovisie. 

Reden: vooringenomenheid van de redactie tegen alles wat Koreaans is, stelt de 

importeur.  Stelselmatig  zou  alles  van  Kia  afgekraakt worden  in  het  blad.  Dus 

wordt Autovisie niet meer uitgenodigd voor perspresentaties en worden er geen 

testauto's meer ter beschikking gesteld. "Wat voor zin heeft dat als tevoren vast‐

staat dat het negatief wordt?" De redactie van Autovisie is natuurlijk verontwaar‐

digd. Kia Nederland heeft groot gelijk. Bedrijven mogen geheel vanuit eigenbe‐

lang hun media kiezen. Ben daarin gewoon opportunistisch. Als een journalist of 

blad  jou  schade  berokkent  hoef  je  zulke  publiciteit  natuurlijk  niet  te  voeden. 

Houd er wel rekening mee dat zo'n medium dan natuurlijk ook zónder jouw me‐

dewerking gaat schrijven over je werk. Januari 2006 
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93. See you in court! 

Vorige maand werd Nieuwe Revu door de rechter veroordeeld tot een rectificatie 

op de voorpagina én twee keer 10.000 euro boete ‐ voor de schrijver en de uitge‐

verij  ‐  in verband met het  'valselijk beschuldigen' van showman Henny Huisman 

van het stelen van een programma‐idee. In dezelfde week seponeerde de officier 

van  justitie een klacht van Nina Brink  tegen Quote vanwege het verhaal dat zij 

haar  president‐commissaris  zou  hebben  gechanteerd  met  een  seksschandaal. 

Wat was het verschil? De klacht tegen Revu was een civiele: het blad werd een 

onrechtmatige  publicatie  verweten waaruit  schade  voortvloeide.  Tegen Quote 

ging het om een stráfklacht wegens smaad en  laster. Rechters zijn ontvankelijk 

voor het afwegen van belangen en beslissen dan soms dat een publicatie onnodig 

grievend of niet voldoende onderbouwd  is. Officieren van  justitie hebben daar‐

entegen  hun handen  vol  aan  de  bestrijding  van  criminaliteit  en  doen  klachten 

over smaad en  laster meestal af als flauwekul. Goed gezien van media‐advocaat 

Stefan  Kalff  van Henny Huisman. Niet  zo handig  van Nina Brink, die overigens 

tegen Quote best recht van spreken had. Wederom  is de  les: pak onzorgvuldige 

media  aan op onrechtmatigheid  en eis  schadevergoeding. Veel effectiever dan 

het strafrecht. Mei 2005 
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Over de auteur 

Sander Wieringa heeft ruim 35 jaar ervaring in media, 

journalistiek en communicatie. Hij studeerde sociolo‐

gie en economie, werd wetenschapsvoorlichter aan de 

universiteit van Tilburg, daarna journalist bij het Bra‐

bants Dagblad, vervolgens redacteur, adjunct‐hoofd‐

redacteur en hoofdredacteur van FEM. Daarna was hij 

hoofdredacteur van het managementmaandblad NeXT! Hij was enkele jaren vice‐

voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Hij schreef spraakma‐

kende artikelen over economie en management, was auteur van drie manage‐

mentboeken, schreef mee aan de AVRO‐dramaserie ‘Oud Geld’ en maakte vijf 
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zelfstandig publicist en uitgever van het e‐zine Inspiratienet.nl. In die periode 

werkte hij als mediatrainer voor Bob de Ronde. In oktober 2002 nam hij Bob de 

Ronde Partners BV over van de oprichter. Sindsdien gaf hij zo’n 1500 commu‐

nicatietrainingen aan individuen en groepjes. 

 

Bob de Ronde Partners / communicatietraining 
 

BdRP is een onafhankelijk bureau, gespecialiseerd in communicatie‐
training en ‐coaching. De vier trainers hanteren een uitgekiende 

methodiek die voortdurend wordt vernieuwd. BdRP levert maatwerk 
voor één opdrachtgever tegelijk. Het bureau werd in 1985 opgericht door 

ex‐journaal‐redacteur Bob de Ronde en werd in 2002  
overgenomen door Sander Wieringa.  
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