
Van lijden naar leiden 
(in de media )



Nieuws?



De afwijking



Afwijking?



Witte Lint = afwijking



Les 1 mediawoordvoering: 
voorbereiden

 Interview the interviewer first:

 Wie is u? Hoe lang wordt het verhaal /de uitzending? 
Wie worden nog meer in het verhaal geïnterviewd? 
Vooraf lezen? Wat is de insteek van uw verhaal? 





Les 2

 Boodschappen op een rij. Wat is het 
allerbelangrijkste dat het publiek thuis moet 
onthouden?

 Een statement, iets ‘belangrijks’. Het waarom. Met 
absoluut noodzakelijk: voorbeelden die ‘plaatjes’ 
zijn. Anekdotes.



Les 3: hou de regie

V  >  A  >  V  >  A

V  >  B  >  V  >  B

V  >  rB >  V  >  rB (r = reactie, emotiemanagement, 
bridgingtechniek)



Emoties en 
bridgingtechniek

Overtuigen doe je met: inhoud, je persoonlijkheid en de emoties 
van de ander



‘Emotionele’ 
bridgingzinnen

 -Dat is altijd jammer om te horen...
-Die komt hard aan..., kijk, weet je...
-Mmm, daar schrik ik van...
-Ervaar je dat zo? Dat is juist wat ik niet wil
-Ik ben blij dat je het zegt, omdat...
-Je hebt helemaal gelijk, tegelijkertijd...

 -Die vraag/kritiek had ik gelukkig ingecalculeerd……

 -Precies, zo dacht ik aanvankelijk ook dat…. en nu…..

 - Zo, jij durft……

 -Volgens mij zie ik je twijfelen…. Klopt dat? Laat ik het anders zeggen/toevoegen dat…

 -Ik bespeur (geen) enthousiasme (lach….)

 -Touché, daar heb je me even… kijk…..

 -Kennelijk heb ik het nog niet goed genoeg uitgelegd….. laat ik het nog een keer…..

 -Wat heb je nodig (van me) om je over de streep te trekken?

 -Ik geloof dat ik het even kwijt ben…. Laat ik opnieuw….



Bomen en groen = emotie

 https://www.lokaalgelderland.nl/artikel/2870/telegra
af-haalt-fel-uit-naar-witte-lint

Eerste fragment van 2,08  tot 2’33

Tweede fragment, wat gebeurt er? Overval. Van 4’16 
tot 4’56

Derde fragment 4’56 tot 7’04. Wat gebeurt er?

https://www.lokaalgelderland.nl/artikel/2870/telegraaf-haalt-fel-uit-naar-witte-lint


Wie wil?



Dit was het.
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