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DEZE PRESENTATIE GAAT OVER:

• Wat is PR?

• PR versus adverteren

• Waarom PR voor je team?

• Stappenplan

• Samen kom je verder dan alleen

• Meeliften op elkaars bekendheid

• Hoe samenwerken?

• Hoe bereik ik de media?

• Deze verhalen hebben nieuwswaarde

• Opstellen persbericht

• Zo moet het niet…

• …En zo juist wel



WAT IS PR?

• Zoveel en zo positief mogelijk in de media komen;

• Zichtbaarheid en naamsbekenheid;

• Offline kanalen zoals krant, tijdschrift, radio en televisie, maar ook online kanalen;

• Lokaal, regionaal, landelijk en internationaal; 

• Persbericht/events/samenwerking influencer/sponsoring/interviews;

• Woordvoering/relaties opbouwen met journalisten/PR ‘acties’ bedenken.

→ Uiteindelijk draait het om een band opbouwen met je achterban/donateurs. 



ADVERTEREN KAN TOCH OOK?

Dat kan. Vaak is het ook een wisselwerking. Echter zorg je met PR voor ‘gratis’ 

reclame en wordt het door mensen eerder als de ‘waarheid’ gezien.



Zet jij al PR in voor 

je team?



WAAROM PR VOOR JE TEAM?

,,Door media-aandacht weten meer mensen van het bestaan van je 

Roparunteam. Omdat er meer bekendheid komt, weten (potentiële) sponsors 

waarvoor je staat en wordt de drempel om te doneren lager.”



STAPPENPLAN

• 1. Bouw een netwerk van journalisten op;

• 2. Bekijk of er nieuwswaarde binnen je team is; 

• 3. Stel een persbericht op en stuur het naar je mediacontacten;

• 4. Houd de media in de gaten en geniet van jullie moment of fame! 

• 5. Deel de nieuwsartikelen op jullie website/social media;

• 6. Klaar!



SAMEN KOM JE VERDER DAN ALLEEN

Intensieve samenwerking met goede doelen



MEELIFTEN OP ELKAARS BEKENDHEID

→ Werk samen met goede doelen

• Groter netwerk;

• Groter bereik;

• Efficienter; 

• Bekendheid van beide organisaties;

• Grotere mediawaarde. 



HOE SAMENWERKEN?

• Overhandiging cheque of bijvoorbeeld koppelbedden;

• Organisatie symposium zoals Team Hollander en Rijnstate ziekenhuis;

• Aanvraag doen voor een goed doel in je omgeving. 



HOE BEREIK IK DE MEDIA?

• Netwerk (directe lijnen met journalisten)

• Herkennen nieuwswaarde;

• Keuze voor juiste invalshoek;

• Gelinkt aan de actualiteit;

• Ieder bericht afgestemd op een medium/relevante doelgroep.



DEZE VERHALEN HEBBEN NIEUWSWAARDE

• Persoonlijke verhalen vanuit het team (‘Dorien Smallenbroek loopt Roparun: ‘Gekkenwerk’. 

Doriens moeder heeft zelf leukemie’.);

• Opbrengsten (‘Roparunteam Lelystad haalt ruim 34.000 euro op.’);

• Opbrengst recordbedrag (‘Almeloopers halen recordbedrag op tijdens Roparun’);

• Jubileum Roparunteam (‘Roparun: Team Daniel den Hoed viert jubileumloop’);

• Organisatie event (‘Feestelijke benefietavond in Alblasserdam voor de Roparun’); 

• Samenwerking met bn’er of fl’er (‘Zwemmarathon “Hulpverleners te water” haalt €10.700,- op voor 

Roparun. Het startschot werd gegeven door Inge de Bruijn’.) 

• Uitreiking cheque aan goed doel (‘Roparunteam zwoegt voor Hospice Marianahof’)

• Nieuw team (‘Team 120 Marelebohile doet dit jaar voor de eerste keer mee aan de Roparun.’). 

https://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen/219593/feestelijke-benefietavond-in-alblasserdam-voor-de-roparun
http://barendrechtnu.nl/nieuws/barendrecht/32169/zwemmarathon-hulpverleners-te-water-haalt-e10-700-op-voor-roparun


OPSTELLEN PERSBERICHT

• Oprolbaar

• Wat, wie en waar

• Vervolgens: wanneer, waarom en hoe

• Doelgericht schrijven

• Bijv.: APPELSCHA - Roparunteam xx uit xx heeft ruim 25.000 euro 

opgehaald. Het bedrag, dat bijeen werd gebracht door een benefietavond in 

café Appelscha, is een recordopbrengst voor het team. Iedere euro van 

totaalbedrag zal ten goede komen aan de ondersteunde zorg voor mensen 

met kanker. 



ZO MOET HET NIET…

• Roparun is een organisatie voor de ondersteunde zorg voor mensen met kanker. Het geld 

dat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt toegekend aan instellingen, 

goede doelen of projecten die bijdragen aan het motto van Roparun. Je kunt hierbij denken 

aan de inrichting van een inloophuis, waar (ex-) kankerpatiënten en/of naasten elkaar 

kunnen ontmoeten. Vakanties voor mensen met kanker en hun familie zodat zij, ook in een 

akelige periode, een mooie herinnering kunnen creëren.

• Roparunteam xx uit xx heeft ruim 25.000 euro opgehaald. Het bedrag, dat bijeen werd 

gebracht door een benefietavond in café Appelscha, is een recordopbrengst voor het team. 

Iedere euro van totaalbedrag zal ten goede komen aan de ondersteunde zorg voor mensen 

met kanker. 

→ Het nieuws ontbreekt in de lead. 



… EN ZO JUIST WEL

• APPELSCHA - Roparunteam xx uit xx heeft ruim 25.000 euro opgehaald. Het bedrag, dat 

bijeen werd gebracht door een benefietavond in café Appelscha, is een recordopbrengst 

voor het team. Iedere euro van totaalbedrag zal ten goede komen aan de ondersteunde zorg 

voor mensen met kanker. 

• Roparun is een organisatie voor de ondersteunde zorg voor mensen met kanker. Het geld 

dat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt toegekend aan instellingen, 

goede doelen of projecten die bijdragen aan het motto van Roparun. Je kunt hierbij denken 

aan de inrichting van een inloophuis, waar (ex-) kankerpatiënten en/of naasten elkaar 

kunnen ontmoeten. Vakanties voor mensen met kanker en hun familie zodat zij, ook in een 

akelige periode, een mooie herinnering kunnen creëren.



Geïnspireerd? Wat 

wordt jouw eerste 

stap?



DAT WAS ‘M. IK ZIE JOUW TEAM GRAAG 

TERUG IN DE MEDIA!
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