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In dit tijdperk van enorme media-aandacht
voor politiek en bedrijfsleven, voor sport
en showbizz, voor maatschappelijke
groeperingen en individuele belangen, is
het aantal woordvoerders fors gegroeid.
Soms
zijn
woordvoerders
echte
professionals, die er fulltime mee bezig
zijn. Soms zijn het functionarissen, die het
er een beetje bij doen. Er bestaat geen echte
hogere
beroepsopleiding
voor
woordvoerders. Het zijn vaak voormalige
journalisten of communicatieadviseurs die
er een neus voor (denken) te hebben.In De
woordvoerder benadert Rob Sebes het
woordvoerderschap als beroep. Het is
enerzijds een zoektocht naar wat die
professie
inhoudt,
anderzijds
een
beschrijving van zijn eigen ervaringen als
woordvoerder. Zo was Sebes zelf
woordvoerder bij de Onderzoekscommissie
Irak, die de politieke steun van Nederland
aan de Amerikaanse inval in Irak heeft
onderzocht.Sebes
geeft
in
De
woordvoerder tal van tips en gaat in op
allerlei
vraagstukken
waarmee
woordvoerders vaak te maken hebben,
zoals:Hoe gaat hij om met geheime
gegevens? Hoe zorgt hij ervoor dat deze
informatie niet voortijdig op straat komt te
liggen? Waarom brengt hij bepaalde feiten
wel of juist niet naar buiten? Wat moet hij
doen als er onenigheid dreigt? Hoe dient
hij te reageren op aanvallen van buitenaf?
De woordvoerder is een must op de
boekenplank van iedere woordvoerder.
Maar het is zeker ook interessant voor
iedereen die iets mee wil weten over de
werking van politieke en maatschappelijke
processen in Nederland.
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