
Checklist - Wat doet u als een journalist belt? 
 

Als een journalist contact met u of uw bedrijf opneemt, is het goed om 

snel even alle zaken op een rijtje te zetten. Deze checklist helpt u 

daarmee …  

 

Met wie wil men praten? 
□ Wie heeft men aan de lijn gehad?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Wat heeft de journalist gezegd/gevraagd? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Wat heeft u of wat heeft u medewerker al gezegd? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Is de aanleiding positief/negatief? 

□ Waar en hoe wordt het nieuws gepubliceerd? 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Is er sprake van een bepaald thema, onderwerp, …? 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Komt het artikel in een speciale katern? 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Meewerken of niet? 
□ Realiseer u dat niemand u verplicht om antwoord te geven of mee te werken aan een interview. 

□ Heeft u voldoende beeld bij de bedoelingen van de journalist? 

□ Voelt het goed? 

□ Beslis pas dan of u toestemming geeft voor een interview. 

□ Overweeg of u een specialist moet inschakelen: 

□ Een collega/medewerker met meer feitelijke kennis dan u 

.………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ Een extern PR-bureau. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tijd winnen kan helpen 
□ Belt een journalist onverwacht? U heeft geen tijd of u voelt zich overvallen? Zeg dat dan gewoon 

en stel voor dat u terug zult bellen. 

□ Let op dat de deadline van de journalist niet in gevaar komt. 

□ Neem voldoende tijd om u voor te bereiden. 

□ Spreek een datum en tijdstip af dat u zult terugbellen. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

Hoe bereidt u zich voor? 
□ Stel uzelf allerlei leuke en minder leuke vragen.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Bedenk op voorhand de antwoorden en oefen een paar keer met het geven van deze 

antwoorden. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

□ Bepaal welke drie belangrijke punten ú graag terug wilt zien. Schrijf ze op en zorg dat u tijdens 

het interview aanstipt.  

1. …..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  …..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Bedenk vooraf ook voorbeelden en anekdotes en zorg dat u alle feiten, cijfers, e.d. op papier 

voorbereid heeft. Hiermee kunt u uw verhaal geloofwaardiger, leuker en meer aansprekend 

maken. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Doe dit liever niet 
□ De grapjas uithangen.  

□ Negatieve uitspraken doen; ook niet over de concurrent. Die komen meestal op een smeuïge 

wijze terug in de tekst. 

□ Doe niet alsof een thema wat de journalist aansnijdt niet belangrijk is. Neem de journalist bij 

alles wat hij of zij zegt en doet serieus. 

□ Laat vaktaal achterwege. 

□ Lieg en bluf niet en zeg het gewoon als u iets niet weet. 

□ Als u iets niet gepubliceerd wilt hebben, begin er dan niet over en heb het er niet over. 

 

Het artikel nalezen? 
□ Hou u een beetje van de domme en vraag of u nog op het artikel mag reageren voordat het 

gepubliceerd is. De journalist is er ook bij gebaat dat hij of zij een optimaal artikel inlevert. 

□ Geef aan waar het artikel feitelijk niet klopt. 

□ Probeer subtiel negatieve passages bij te sturen, door een alternatief stukje tekst aan te leveren. 


