TV-interviews over netelige onderwerpen
TV-interviews zijn vaak ‘vriendelijk’ in die zin dat
er vragen worden gesteld over een betrekkelijk
neutraal onderwerp of een onderwerp waar de
geïnterviewde goed in thuis is. Eigenlijk zit hij
dan in zijn ‘comfort zone’ en is er - mits er enige
ervaring is - maar beperkt voorbereiding nodig.
Naarmate het onderwerp neteliger is en het
afbraakrisico en de kans op reputatieschade
groter worden, dient de voorbereiding beter en
gedegener te zijn. Het interview moet goed worden
‘dichtgetimmerd’ om niet voor verrassingen te
komen te staan.

Voordat een verslaggever u vragen mag stellen, stelt
u er eerst een aantal aan hem:
1. Informeer welke vragen er zullen worden gesteld.
2. Vraag hoe lang het interview duurt.
3. Vraag welke documenten er op tafel komen
(indien van toepassing).
4. Vraag wie er nog meer worden geïnterviewd over
het onderwerp.
5. Vraag of het interview live is of wordt het
opgenomen, en zo ja, wanneer de uitzending is.
6. Vraag of u inzage kunt krijgen in de ruwe
montage (dit lukt helaas niet bij zeer actueel
nieuws).
Catch of the Day adviseert leidinggevenden
over hun media-optredens, schrijft vragen- en
antwoordenlijsten (Q&A’s) en coördineert
mediatrainingen.
Daartoe werkt Catch of the Day samen met diverse
mediatrainers. In crisissituaties kan Catch of the Day
de woordvoering zelf ter hand nemen.

TV-opnamen voor ‘Financiële Top’ met Rens de Jong

TriFinance, een van de werkmaatschappijen van Park
Lane Insight Group, bemiddelt in ﬁnanciële functies.
Catch of the Day werd gevraagd de bedrijfsstrategie
te herschrijven. Deze omvatte meer dan dertig
pagina’s en was eigenlijk geschreven voor een

Nieuwsbrief Catch of the Day Perception Management BV

buitenstaander, terwijl de eigen medewerkers de
voornaamste doelgroep vormden van het geschrift.
In nauwe samenwerking met Gert Smit, in het
verleden CEO van Vedior en oprichter van TriFinance,
bracht Catch of the Day het document terug tot
minder dan de helft van de oorspronkelijke omvang.
Je beperken tot de essentie en het kiezen van heldere
bewoordingen zijn twee noodzakelijke voorwaarden
om de bedrijfsstrategie goed in de onderneming te
laten landen.

Editie lente 2016

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) op bezoek bij inrichter Ahrend
Ahrend staat sinds 1896 vooral bekend als inrichter
van kantoren, zorg- en onderwijsinstellingen. In
2015 zette de onderneming een opmerkelijke stap:
het nam de sociale werkvoorziening Presikhaaf
Schoolmeubelen over. Via Catch of the Day werd
staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid met succes uitgenodigd een
bezoek te brengen aan het bedrijf.
Zeven deskundigen debatteerden in de fabriek in
Arnhem over de Participatiewet: iedereen moet
kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, juist
ook mensen met een beperking. Mevrouw Klijnsma
prees Ahrend, dat door de overname van Presikhaaf
Schoolmeubelen een voorbeeldfunctie heeft voor het
bedrijfsleven.
Staatssecretaris Jetta Klijnsma en Ahrend-CEO Eugène Sterken

Media verrast: vleesverwerker maakt groenteburger
Purple Bee Hive, dat in 2015 de groenteburger
introduceerde, is een initiatief van Zwanenberg
Food Group, een bedrijf dat tot dan toe vooral als
vleeswarenbedrijf bekend stond. Dat is opmerkelijk
nieuws, bleek uit de positieve reacties van de
media.

Bedrijfsstrategie in begrijpelijke taal
Je wilt dat de medewerkers van je organisatie
niet alleen uitstekend op de hoogte zijn van de
kernpunten van de bedrijfsstrategie, maar er ook
naar handelen.
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De groenteburger mocht dan ook op ruime
mediabelangstelling rekenen. Diverse dagbladen en
radio- en TV-programma’s besteedden er aandacht
aan. Het product is bewust niet als vleesvervanger in
de markt gezet, en dus ook niet (primair) gericht op
vegetariërs of veganisten, maar op iedereen die af en
toe iets anders wil eten.

Vlees is lekker en bevat eiwitten, mineralen en
andere bouwstoffen. Toch loopt de vleesconsumptie
in Nederland geleidelijk terug. Een groeiend
aantal mensen kiest ervoor niet iedere dag vlees
te eten. De groenteburger is dan een gezond en
gemakkelijk te bereiden alternatief. Daar komt
bij dat de Nederlander gemiddeld de door het
Voedingscentrum aanbevolen 200 gram groenten per
dag niet haalt.

Catch of the Day
zorgde voor de
persberichtgeving,
organiseerde een
mediatraining bij IvRM
in Bussum en begeleidde
diverse interviews. De
kernboodschappen
kwamen helder over het
voetlicht.
Tjeerd van der Laan
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Rijnboutt: expert in herbestemming en renovatie

Succesvolle paneldiscussie over beroepslongziekten

De architectuurbranche heeft magere jaren
achter de rug. Het Amsterdamse bureau Rijnboutt
onttrok zich echter aan deze malaise door steeds
weer betrokken te worden bij prestigieuze en
aansprekende bouw- en renovatieprojecten.

Beroepslongziekten staan sterk in de publieke belangstelling. Een van de
redenen hiervan was een rapport over de werkelijke gevaren van het werk van
brandweerlieden. Ook in andere bedrijfstakken komen nog vaak longziekten voor.
Daarbij vallen in Nederland jaarlijks maar liefst 2.000 dodelijke slachtoffers.

Rijnboutt voelt zich bij uitstek thuis bij
gecompliceerde bouwprojecten met een
stedenbouwkundige component. Rijnboutt wordt
dan ook betrokken bij aansprekende projecten in
heel Nederland. Voorbeelden zijn de grootschalige
renovatie van
winkelcentra
in Breda en
Hilversum, de
transformatie
van de Aabefabriek in
Tilburg naar
een eigentijds
Bellavista, Den Haag

Gelderlandplein, Amsterdam

winkelcentrum en bij de herbestemming van de
voormalige Thorbecketoren in Den Haag. Bij dat
laatste project worden onder de naam ‘Bellavista’
schitterende appartementen gerealiseerd. Ook de
renovatie van winkelcentrum Gelderlandplein in
Amsterdam is een ontwerp van Frederik Vermeesch
en Kees Rijnboutt.
Catch of the Day adviseert sinds 2012 Rijnboutt over
corporate communicatie en persberichtgeving.

Interne gespreksronde levert schat aan informatie op
U weet feilloos welke kant de markt op beweegt
en welke strategie u moet inzetten om deze
uitdagingen het hoofd te bieden... Maar wat vinden
uw medewerkers er eigenlijk van? Wat weten zij
van de organisatie, zijn zij bekend met uw strategie
en weten zij wat hun rol is bij het realiseren van
uw doelstellingen? Hoe karakteriseren zij de
bedrijfscultuur en hoe ervaren zij uw leiderschap?

Catch of the Day indringende gesprekken met een
dertigtal medewerkers. Face-to-facegesprekken
leveren veel meer en bruikbaarder informatie op
dan online ‘neuzen tellen’. De resultaten werden
overzichtelijk gerubriceerd in zes categorieën:
leiderschap, bedrijfscultuur, positionering /
communicatie, samenwerking, strategie en
uitdagingen, en leverden nuttige bouwstenen voor de
aangepaste bedrijfsstrategie.

Voor TriFinance voerden de Vlaamse management
consultant Lesley Vanleke en Patrick de Leede van

Architectenbureau Rijnboutt start Poolse vestiging
Rijnboutt is al decennialang een begrip in de
Nederlandse architectuur- en bouwwereld.
Voorbeelden van Rijnboutt-projecten zijn The Bank in
Amsterdam, de Jumbo Food Markt in Amsterdam en
de Shell Campus in Den Haag.
Begin 2016 maakte Rijnboutt bekend een vestiging
te zullen starten in Krakau, de tweede stad van Polen.
Catch of the Day verzorgde het publicitaire startschot
in samenwerking met Jacklin Goverde, Katarzyna
Bratek (die de Poolse vestiging leidt) en directielid
Frederik Vermeesch.

Parallel aan het ERS-congres, dat in
de Amsterdamse RAI werd gehouden
en waarbij honderden longartsen
uit de gehele wereld elkaar troffen,
organiseerde de Stichting Schone Lucht
voor Iedereen een expert meeting over
beroepslongziekten. Vier deskundigen,
waaronder een brandweerman, een
longarts en de directeur van de Long
Alliantie Nederland, discussieerden
onder leiding van TV-presentator
Paul van Liempt over de wijze waarop
beroepslongziekten hoger op de
maatschappelijke agenda konden
worden gezet. Een krachtig persbericht
werd goed opgepikt door de media
en maakte deze bijeenkomst tot een
succes.

Chiesi Pharmaceuticals: goede in- en externe communicatie
begint bij de basis
Chiesi is een innovatieve internationale
geneesmiddelenproducent die in de Italiaanse
stad Parma zijn hoofdzetel heeft. In Nederland is
Chiesi – hoewel succesvol en sterk groeiend - nog
maar beperkt bekend bij het publiek. Deels heeft
die onbekendheid te maken met het verbod om
reclame te maken op geneesmiddelen die alleen op
recept verkrijgbaar zijn.
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Amsterdams architectenbureau
Rijnboutt opent vestiging in Polen
Amsterdam Rijnboutt, een
middelgroot architectenbureau
uit Amsterdam, gaat voor het
eerst een kantoor openen in het
buitenland. De nieuwe vestiging
komt in Krakau, de tweede stad
van Polen. Het Poolse kantoor
gaat zich richten op renovatie en
herbestemming van gebouwen
en gebieden, zei directielid Frederik Vermeesch donderdag.
De nieuwe vestiging wordt
geleid door een Poolse architecte,
die meer dan tien jaar werkte
voor Rijnboutt. Het is de bedoeling dat het kantoor in maart drie
vaste medewerkers telt.
Rijnboutt telt zestig medewerkers die vrijwel allemaal werkzaam zijn in de Amsterdamse
vestiging. Het architectenbureau
was onder meer betrokken bij
The Bank, de herontwikkeling

Kevin Zuidhof van IvCB coördineert al jaren het
stakeholdermanagement voor Chiesi, dat contacten
onderhoudt met politieke doelgroepen, zoals leden
en fracties van de Tweede Kamer, maar ook met
de talloze belangen- en koepelorganisaties die de
Nederlandse gezondheidszorg rijk is.
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van een voormalig kantoorgebouw in Amsterdam, bij het ontwerp van een bibliotheek in het
voormalige postkantoor aan het
Neude in Utrecht en bij de renovatie van het Gelderlandplein in
Amsterdam.
Rijnboutt realiseerde vorig jaar
een omzet van €4 mln en sloot
2015 winstgevend af. Het bureau
is gestaag gegroeid, ook in de crisisjaren waarin veel kantoren opdrachtgevers zijn kwijtgeraakt. fd
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Een bijzondere doelgroep wordt gevormd door
de media. Voor dit cruciale onderdeel van het
stakeholdermanagement werd Catch of the Day
ingeschakeld. In de loop van het jaar werden
diverse redactionele artikelen in relevante media
gerealiseerd. Dit gebeurde in nauwe samenwerking
met de opdrachtgever en IvCB.

