
Mediabeleid FVD 
 
FVD acteert in een hoog sensitieve publieke omgeving, waar media-uitingen van onze partij 
en onze medewerkers / vertegenwoordigers, enorme impact kunnen hebben op de 
beeldvorming en het electoraal succes. Dat biedt geweldige kansen - maar zorgt ook voor 
risico’s en bedreigingen. Wanneer we erin slagen als organisatie de rijen gesloten te houden 
en wanneer we een eenduidige boodschap uitstralen, hebben we enorme impact. Dan 
kunnen we écht iets veranderen. Maar als de media of onze politieke tegenstanders ons 
tegen elkaar kunnen uitspelen slaan we geen deuk in een pakje boter. United we stand, 
divided we fall. Met dat in het achterhoofd heeft het partijbestuur de volgende richtlijnen 
opgesteld om onze uitingen in het publieke domein te stroomlijnen en onze doelstellingen 
optimaal te dienen. 
 
Partijcultuur FVD 
Onze partijcultuur kenmerkt zich door interne openheid en vrijdenken. Intern kunnen 
medewerkers en volksvertegenwoordigers elkaar altijd aanspreken op gedrag en uitingen. 
Niemand is onfeilbaar en juist door kritiek en tegenspraak komen we verder. Maar onze 
mensen realiseren zich heel goed dat ze onderdeel zijn van een team dat opereert in een 
buitengewoon vijandige omgeving. Niets is spannender dan ‘intern gerommel’ of 
‘richtingenstrijd’ of hoe de media het minste of geringste ook zullen spinnen. Vuile was dus 
altijd binnenboord. We spit in private; and praise in public. 
 
Door onze snelle groei zijn we plots actief op vele terreinen tegelijk en in vele bestuurslagen 
tegelijk. Daarmee moet eigenlijk altijd duidelijk zijn, wie wat doet. Anders lopen we elkaar 
voor de voeten of doen we (mogelijk geheel onbedoeld) elkaars werk teniet. Daarom is het 
uitgangspunt van onze optredens in de media: schoenmaker, blijf bij je leest! Provinciale 
fractieleden spreken over provinciale thema’s. Leden van het Europees Parlement over 
Europese zaken. Bestuurders in Limburg, over Limburg. Enzovoorts. Uitzonderingen kunnen 
natuurlijk voorkomen. Deze bespreken onze mensen vooraf met het partijbestuur. 
 
Qua media uitingen zijn we ons ervan bewust dat schaden makkelijker is dan scoren. 
Voordat we een tweet versturen, een facebookpost maken en/of een uitspraak doen in de 
traditionele media, denken we na of iets echt een goed idee is. We wegen nut en risico van 
de uiting af. En realiseren ons dat indien bepaalde uitingen niet direct in het belang van FVD 
zijn, we die beter achterwege kunnen laten. Bij twijfel zoeken we bewust afstemming vooraf.  
 
Contact met de pers 

- Maak zelf geen interview afspraken zonder overleg vooraf met persvoorlichter Tom 
Gorny. 

- Geen verificatie achteraf, maar vooraf overleg, de strategie bepalen, de kansen en 
risico’s bespreken en daarna pas een afspraak maken. Een afspraak maken om 
autorisatie van een schriftelijk interview of tenminste controle op feitelijke 
onjuistheden is volstrekt normaal. Ondersteuning vanuit persvoorlichting geeft je 
overigens ruimte om dit soort afspraken in te bouwen. 



- Woordvoerders en portefeuillehouders geven eventuele interviews die gaan komen 
ook altijd door. 

- Als je denkt dat een bepaalde uiting van jou die FVD betreft, expliciet in de media 
gaat komen. Geef dit door. Juist ook als die komt door een mogelijke vergissing van 
jouw kant. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. 

- Krijg je vragen over het recenseren van FVD-collega’s (‘wat vindt u van uitspraak x, 
van persoon y binnen FVD’ ? Jij richt je binnen de partij op onderwerpen abc. Daar 
gaat het over.  

- Voel je nooit verplicht of gedwongen om op een vraag van een journalist (direct) 
antwoord te geven. Wordt er telefonisch contact met je opgenomen? Doe geen 
toezeggingen en vraag of ze je willen appen/mailen. Dan heb je alle tijd om het af te 
wegen, te overleggen en met een goed antwoord te komen. Of de vraag te negeren 
of over te dragen aan iemand anders. 
 

Spreekbeurten en publicaties 
Mocht je gevraagd worden om ergens te spreken, of ergens voor te schrijven. Ook dan eerst 
overleggen voordat je toezeggingen doet. 
 
Sociale media 

- Elk vertegenwoordigend orgaan van FVD heeft een eigen twitter, facebook en 
youtube kanaal. Hierop kunnen de eigen activiteiten gedeeld worden.  

- Om te voorkomen dat we elkaar voor de voeten gaan lopen of in elkaars vaarwater 
terecht gaan komen is het van groot belang dat deze sociale media accounts zich 
beperken tot zaken die betrekking hebben op hun eigen politieke thema’s en 
competenties .  

- Landelijk FVD doet dus de landelijke en algemene thema’s; provinciale twitter 
accounts houden zich bezig met provinciale thema’s, Amsterdam met Amsterdam, 
enz. 

- FVD hanteert hoge kwaliteitsnormen voor de eigen content, zoals filmpjes. Dat 
definieert ons. We leiden daartoe ook mensen op. Wanneer je dergelijke content 
produceert, zoek je daarover proactief contact met Willem Jan Hilderink, onze 
hoofdredacteur. Hij voert een kwaliteitstoets uit en ondersteunt met het 
maximaliseren van de impact. Zodat de content de kracht krijgt, die het verdient. 

 
Bedenk je bij al onze media uitingen: de upside van een interview is altijd vele malen kleiner 
dan de downside. Een funest interview en/of een verkeerde uiting ‘namens FVD’ kunnen 
catastrofaal voor de volledige partij zijn. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.  
 
Noestig strijden wij voort! 
 
Namens het partijbestuur, 
 
Lennart van der Linden 
Vice-voorzitter 
 


