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CASE 1: PR BRONNEN
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CASE 1: PR BRONNEN

̶ HLN.BE = populairste nieuwssite van Vlaanderen

̶ 11 november 2016: http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-

Relaties/article/detail/2970203/2016/11/09/Meer-dan-1-vrouw-op-

3-wil-geen-gemeenschappelijke-rekening.dhtml

̶ Wat valt op in dit artikel?
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https://www.twoo.com/about/pre

ss?view=details&id=92&page=1

https://www.twoo.com/about/press?view=details&id=92&page=1




CASE 1: PR BRONNEN
̶ Wat valt op in dit artikel?

̶ Onderzoek uitgevoerd in opdracht van een commerciële organisatie

‒ Onderzoek opgehangen aan evenement: Vrouwendag  verhoogt 

selectiekansen

‒ Geen gegevens over methodologie onderzoek: aantal deelnemers (M/V)? 

Representatieve steekproef? Uitvoering onderzoek?

̶ Artikel suggereert actieve houding van journalist 

‒ Getekend Sophie Vereycken

‒ Over het bedrijf wordt gesproken in derde persoon

‒ Citaat van de woordvoerster: suggereert dat de journalist het bedrijf 

gecontacteerd heeft, informatie gecontroleerd heeft

‒ Slechts aantal details (titel, tussentitels, woorden, knippen) aangepast door 

de journalist

‒ Nergens vermelding dat het artikel gebaseerd is op een persbericht (lage 

transparantie)

̶ Artikel gepubliceerd voor persbericht op site Twoo 7



CASE 2: NATIVE ADVERTISING
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CASE 2: NATIVE ADVERTISING

̶ Wat valt op in dit stuk?

̶ http://www.demorgen.be/wetenschap/leraren-willen-technologie-

inzetten-maar-ondervinden-beperkingen-bc5df460/
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CASE 2: NATIVE ADVERTISING

̶ Wat valt op in dit stuk?

̶ Aangeboden door Samsung! ‘Gesponsord’

̶ Inhoudelijke meerwaarde

‒ Onderzoek uitgevoerd in samenwerking met universiteit

‒ Versus PR doorgaans: openlijke promotie van product

‒ Imago-opbouw, langere termijn doelen (‘maatschappelijk engagement’)

̶ Vormelijk look en feel van demorgen.be

‒ Belangrijkste probleem = herkenbaarheid voor lezer? 

‒ Labels zie je makkelijk over het hoofd

11



TIPS & TRICKS
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TIPS & TRICKS

̶ PR materiaal herkennen in het nieuws
̶ Het is niet omdat het er uitziet alsof het door een journalist geschreven is, dat het 

ook zo is

̶ Wees alert wanneer: nieuws over “onderzoek” van niet-wetenschappelijke 

organisaties, nieuws van organisaties opgehangen aan evenementen, …

̶ Verdacht? Check de persberichten op de site van de organisatie

̶ Hoe kan je native advertising herkennen?
̶ Look en feel van de website, inhoudelijke meerwaarde, maar ga op zoek naar de 

commerciële boodschap

̶ Zoek naar labels als ‘sponsored content’, ‘branded content’, ‘aangeboden door’, ‘in 

samenwerking met’, …

̶ Soms ook gemaakt door de mediagroepen zelf: bv. Mediahuis Connect
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