
BASISDRAAIBOEK 
EXTERNE COMMUNICATIE 
WOONMAATSCHAPPIJEN



OPBOUW VAN DIT DRAAIBOEK

Het traject richting woonmaatschappij zal een duidelijk communicatietraject vragen. Om u te helpen uw communicatietraject vorm te geven, zoomt dit draaiboek in op vier 

communicatiemomenten. Op die manier ‘prikt’ u in het hele traject toch vier duidelijke, intensieve communicatiemomenten naar alle doelgroepen. Dat neemt niet weg dat 

het traject meer communicatiemomenten kan en zal vragen. 

We bouwen het draaiboek op rond de tools uit de toolbox die u op de website www.sociaalwonen.be vindt. Hierdoor bouwen we bijvoorbeeld fysieke informatiemomenten 

voor bepaalde doelgroepen niet in. De toolbox is namelijk opgebouwd rond papieren en online communicatiedragers. 

Tot slot, nog een aantal algemene tips. 

1. Volgorde van communicatie 
• Communiceer beslissingen altijd eerst intern, 

pas nadien extern. Meer informatie over 

interne communicatie en het betrekken van 

personeelsleden leest u in het draaiboek 

woonmaatschappijen. 

• Probeer uw particuliere en professionele klanten 

eerst te informeren voordat u het brede publiek 

informeert. 

2. Wie communiceert wat? 
• Communiceer met de verschillende woonactoren 

dezelfde inhoud gelijktijdig naar de gewenste 

doelgroep (personeelsleden, klanten, brede publiek, …). 

• Denk na wie in welke fase naar de verschillende 

doelgroepen communiceert. In fase 1, 2 en 3 

kan elke SHM en elk SVK nog naar haar eigen 

doelgroepen via haar eigen kanalen communiceren. 

Dat zorgt voor vertrouwdheid en geruststelling. 

• Geef aan wanneer je overschakelt naar de 

communicatiekanalen van de woonmaatschappij. 

Zo is de overdracht duidelijk. 

3. Communicatiekanalen 
• Vergeet niet dat een deel van uw doelgroep niet 

gedigitaliseerd is, zet dus genoeg in op offline 

communicatie.

• Probeer uw huisstijl en communicatiekanalen (bv. 

website, huurderskrant, sociale media, …) al vorm 

te geven in aanloop naar de lancering van de 

woonmaatschappij. Zo kunt u in stap 4 al meteen 

werken via die communicatiekanalen.

https://draaiboekwoonmaatschappijen.vmsw.be
https://draaiboekwoonmaatschappijen.vmsw.be


STAP 1 / 
ALGEMENE INFORMATIE OP WEBSITE 

Wat? 
Een algemene webpagina met informatie over het 

traject van uw woonmaatschappij op uw website. 

Deze kunt u telkens updaten zodra er nieuws is. Voor 

meer informatie kunt u linken naar de algemene 

campagnewebsite www.sociaalwonen.be. 

Waarom? 
Uw website vormt het basiskanaal voor uw 

communicatie over de woonmaatschappij.  

Het traject woonmaatschappijen is breed gekend, het 

is handig als alle doelgroepen (klanten en het brede 

publiek) al enige informatie bij u online vinden. Zodra 

de vorming van uw woonmaatschappij dichterbij 

komt, kunt u via andere communicatiekanalen 

actiever beginnen te communiceren.

Wanneer?
Dit kan nu al, ook al komt uw woonmaatschappij er 

mogelijk pas in 2023. 

AANPAK MET TOOLBOX: 
• De eerste basistekst voor deze webpagina kunt u baseren op de ‘brief huurders’ 

en ‘brief professionele partners’ uit de toolbox. 

• U kunt op deze pagina ook de banner uit de toolbox plaatsen. 

• U kunt voor meer informatie linken naar de overkoepelende website  

www.sociaalwonen.be 

TIPS: 
• Maak een onderscheid tussen informatie voor particuliere en professionele 

klanten. 

• De andere betrokken SHM’s en SVK’s hebben best een gelijkaardige pagina op 

hun website als er nog geen gemeenschappelijke website is. 

• In andere communicatiekanalen kunt u linken naar deze webpagina.

• Geef een e-mailadres of telefoonnummer waarop iemand met vragen 

terechtkan.

• Geef al meteen nuttige praktische informatie mee. Bijvoorbeeld: als er al 

afspraken zijn gemaakt rond het inschrijven van kandidaat-huurders (bv. om dat 

nu al bij een maatschappij te concentreren), geef dat dan al mee op uw website.

https://www.sociaalwonen.be/toolbox-print-tools/#brief-huurders
https://www.sociaalwonen.be/toolbox-professionele-partners/#projectontwikkelaars
https://www.sociaalwonen.be/toolbox-online-tools/#banners
http://www.sociaalwonen.be


STAP 2 / 
EEN UITGEBREIDE ALGEMENE AANKONDIGING 
VAN DE WOONMAATSCHAPPIJ

Wat? 
U geeft de algemene contouren van de nieuwe woonmaatschappij 

aan alle doelgroepen van de woonmaatschappij. Wie gaat met wie 

samen? Wat is de missie/visie van de nieuwe woonmaatschappij? 

Op welke datum zal deze woonmaatschappij ontstaan? 

Waarom? 
Alle klanten en professionele partners moeten weten dat 

de concrete woonmaatschappij in hun regio eraan komt en 

op datum x een feit zal zijn. Heeft u nog niet alle concrete 

informatie, dan is dat geen probleem. Focus op de algemene 

contouren, geruststelling en vermeld hoe u hen op de hoogte gaat 

houden of waar ze terechtkunnen (e-mail/telefoon) met vragen. 

Verwijs naar uw webpagina waar altijd up-to-date nieuws staat.

Wanneer?
Dit kan zodra u deze eerste informatie kunt geven. Informeer deze 

doelgroepen wel pas als de contouren van de woonmaatschappij 

gekend zijn bij de medewerkers van de woonmaatschappij. 

De veranderingen zullen namelijk vragen oproepen waarop 

medewerkers moeten kunnen antwoorden. 

AANPAK MET TOOLBOX: 

Voor particuliere klanten: 
• U vindt een brief en mailing huurders in de toolbox.

• U kunt de advertentie overnemen in uw huurderskrant.  

Zorg wel voor een duidend artikel op de pagina ernaast. 

Voor professionele klanten:
• U vindt een brief en mailing voor projectontwikkelaars en 

partners in de toolbox.

Voor brede publiek:
• Bezorg affiches en flyers gericht op (kandidaat-)huurders aan 

uw professionele klanten (gemeentes, OCMW’s, woonwinkels, 

…) die zij onder hun klanten kunnen verspreiden. In de brief 

voor partners werkveld staat alvast de vraag aan hen of ze 

interesse hebben in affiches, flyers, ...

• Verstuur een eerste persbericht. U vindt een persbericht in 

de toolbox. 

https://www.sociaalwonen.be/toolbox-print-tools/#brief-huurders
https://www.sociaalwonen.be/toolbox-online-tools/#e-mails
https://www.sociaalwonen.be/toolbox-print-tools/#advertenties
https://www.sociaalwonen.be/toolbox-professionele-partners/#projectontwikkelaars


STAP 3 / 
CONCRETERE INFORMATIE 
OVER DE WOONMAATSCHAPPIJ

Wat? 
Geef alle concrete informatie over de woonmaatschappij 

die eraan komt. Wat is het adres? Waar zijn er nog 

loketten of blijven voorlopig de vorige kantoren en 

contactgegevens nog actief? Pas deze informatie op 

uw webpagina aan en communiceer de link via de 

verschillende communicatiekanalen. Op dit moment 

intensifieert u de algemene communicatie over de 

woonmaatschappij. 

Waarom? 
De woonmaatschappij wordt nu zeer concreet. Maak 

daarom de nieuwe woonmaatschappij al visibeler bij 

de verschillende doelgroepen zodat ze weten via welke 

communicatiekanalen (fysiek, digitaal, print, …) u ze 

informeert en ze bij u terechtkunnen. Personaliseer waar 

nodig uw communicatie naar de betrokken doelgroep.

Wanneer?
Ongeveer 1 maand vooraf aan de effectieve vorming van 

de woonmaatschappij of wanneer u voldoende concrete 

informatie over uw woonmaatschappij kan geven.

AANPAK MET TOOLBOX: 

Voor particuliere klanten: 
• Verander de e-mailhandtekening van alle medewerkers, met een link naar de 

website/webpagina.

• Informeer huurders opnieuw via de huurderskrant. Gebruikte u de affiche niet bij de 

eerste communicatie, dan kan u dit nu doen. Zet een duidend artikel met concrete 

informatie erbij.

Voor professionele klanten:
• Verander de e-mailhandtekening van alle medewerkers, met een link naar de 

website/webpagina.  

Voor brede publiek:
• Vraag professionele klanten om in hun papieren magazines (bv. gemeenteblad) een 

artikel en de affiche van de woonmaatschappij op te nemen en/of om de online 

banner op hun website op te nemen. 

• Verander de banners op uw Facebook- en LinkedInpagina.

• Post de geanimeerde sociale mediapost. 

TIPS: 
• Naast deze algemene acties zijn extra acties op maat van elke doelgroep aangewezen, 

net om de grote wijzigingen te benadrukken. Dit kan bijvoorbeeld via brief, e-mail, … 

• Wijs in deze extra communicaties, specifiek op maat van je doelgroepen, ook op 

zaken die niet veranderen. Bijvoorbeeld, als werkwijzes of contactpersonen hetzelfde 

blijven, meld je dit ook. Dit helpt om doelgroepen gerust te stellen. 



STAP 4 / 
DE WOONMAATSCHAPPIJ 
IS EEN FEIT 

Wat? 
Direct na de bijzondere algemene vergaderingen

Waarom? 
De woonmaatschappij is nu officieel een feit & neemt 

haar start. 

Wanneer?
Voor stap 4 hebben we geen tools voorzien omdat u 

best al via de communicatiekanalen van uw nieuwe 

woonmaatschappij werkt. Zo kunt u de officiële start 

delen via uw website, huurderskrant en sociale media. 

Tip: 
Heeft uw woonmaatschappij een naam en eigen website? 

Laat het ons weten via communicatie@vmsw.be.  

Dan verwijzen wij in de regiozoeker op  

www.sociaalwonen.be rechtstreeks naar deze website.


