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Om aanpassingen aan te brengen in de tools kan je de 

Indesignpackages best bezorgen aan je drukker. Hij kan 

vervolgens zaken aanpassen/personaliseren zoals:

• de datum

• je gemeente 

• de url

• je logo toevoegen 

• personaliseren tekst brief en de flyer

Je bezorgt hem best ook deze huisstijlgids.

Opgelet: Als de naam van je gemeente wat langer is (bv. 

Heist-op-den-Berg), zorg er dan voor dat de lay-out nog 

in evenwicht is. Je kan dan bijvoorbeeld het lettertype 

verkleinen.

Lees eerst deze handleiding grondig door voor je het 

materiaal gebruikt of downloadt.

INLEIDING

Deze handleiding bevat een beknopt overzicht van de 

verschillende campagne-elementen en wat meer uitleg 

over hoe je de toolbox kan gebruiken.

De toolbox bestaat uit 3 delen:

• Print tools

• Online tools

• Professionele partners

In de eerste twee vind je algemene zaken zoals een 

e-mail handtekening, en communicatietools gericht op 

particulieren. In het derde deel, professionele partners, 

vind je communicatietools voor deze doelgroep.

Via deze toolbox kan je al het materiaal 

downloaden dat jij wil gebruiken. Dat kunnen 

Indesignpackages zijn, maar ook pdf’s of jpeg’s, 

afhankelijk van de drager en wat je ermee  

wilt doen (laten drukken, op je website plaatsen, ...).



1 / CAMPAGNE-ELEMENTEN
PIJL

Altijd met afgeronde hoeken.



1 / CAMPAGNE-ELEMENTEN
HUISJE

Het huisje is een afgeleide van de pijl (zie vorige pagina).

Ook altijd met afgeronde hoeken.

Het spreekstaafje altijd laten afbuigen..



1 / CAMPAGNE-ELEMENTEN
TEKST

De datum altijd voluit schrijven:

1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023

ÉÉN WEG NAAR JE
SOCIALE WONING
Ontdek wat er voor jou verandert
op sociaalwonen.be



1 / CAMPAGNE-ELEMENTEN
ICONEN

Je kan de 3 iconen in verschillende 

kleuren gebruiken.

1 CENTRALE WOONORGANISATIE  
IN JOUW GEMEENTE

1 ADRES OM SOCIAAL TE HUREN  
EN VERHUREN

1 PROFESSIONELE SOCIALE 
WOONPARTNER



2 / KLEUREN
KLEURENCOMBINATIE 01

Dit zijn de hoofdkleuren die we ook op de generieke 

website www.sociaalwonen.be gebruiken. Je kan deze 

kleuren gebruiken of één van de volgende 

kleurencombinaties. Het is wel de bedoeling dat je in 

al je communicatie voor één kleurcombinatie kiest 

en de verschillende combinaties niet mengt.

HOOFDKLEUR BLAUW
C 85 M 59 Y 18 K 3

R 53 G 98 B 151

#356297

PANTONE 653 C

HOOFDKLEUR GROEN
C 67 M 0 Y 71 K 0

R 87 G 180 B 110

#57B46E

PANTONE 7489 C

ÉÉN WEG NAAR JE
SOCIALE WONING
Ontdek wat er voor jou verandert
op sociaalwonen.be

Vanaf 1 januari 2023



2 / KLEUREN
KLEURENCOMBINATIE 02

Als deze kleuren beter aansluiten bij je (toekomstige) 

huisstijl, kan je voor deze kleurencombinatie kiezen. 

Je kiest dan bij alle communicatietools voor deze  

combinatie.

SUBKLEUR 1 BLAUW
C 85 M 59 Y 18 K 3

R 53 G 98 B 151

#356297

PANTONE 653 C

SUBKLEUR 1 GROEN
C 31 M 11 Y 84 K 1

R 193 G 195 B 67

#c1c343

PANTONE 7751 C

ÉÉN WEG NAAR JE
SOCIALE WONING
Ontdek wat er voor jou verandert
op sociaalwonen.be

Vanaf 1 januari 2023



2 / KLEUREN
KLEURENCOMBINATIE 03

Als deze kleuren beter aansluiten bij je (toekomstige) 

huisstijl, kan je voor deze kleurencombinatie kiezen. 

Je kiest dan bij alle communicatietools voor deze  

combinatie.

SUBKLEUR 2 BLAUW
C 85 M 59 Y 18 K 3

R 53 G 98 B 151

#356297

PANTONE 653 C

SUBKLEUR 2 ROZE
C 0 M 70 Y 4 K 0

R 237 G 110 B 162

#ed6ea2

PANTONE 218 C

ÉÉN WEG NAAR JE
SOCIALE WONING
Ontdek wat er voor jou verandert
op sociaalwonen.be

Vanaf 1 januari 2023



2 / KLEUREN
KLEURENCOMBINATIE 04

Als deze kleuren beter aansluiten bij je (toekomstige) 

huisstijl, kan je voor deze kleurencombinatie kiezen. 

Je kiest dan bij alle communicatietools voor deze  

combinatie.

SUBKLEUR 3 
DONKER BLAUW
C 92 M 60 Y 42 K 36

R 23 G 70 B 91

#15465B

PANTONE 3035 C

SUBKLEUR 3 
LICHT BLAUW
C 69 M 0 Y 30 K 0

R 57 G 184 B 189

#39B9BE

PANTONE 7472 C

ÉÉN WEG NAAR JE
SOCIALE WONING
Ontdek wat er voor jou verandert
op sociaalwonen.be

Vanaf 1 januari 2023



ÉÉN WEG NAAR JE
SOCIALE WONING
Ontdek wat er voor jou verandert
op sociaalwonen.be

Vanaf 1 januari 2023

2 / KLEUREN
ONLINE GEBRUIK

Tekst op banners, e-mailsignatuur, Facebook ...
Gebruik voor online toepassingen altijd tekst in groot 

contrast met de achtergrond, zo is het zeker leesbaar.

Tekst op blauwe achtergrond: altijd in wit zetten, tenzij 

de tekst heel groot staat: dan mag je het in één van de 

andere kleuren zetten.

Kleine tekst steeds in wit zetten
(contrast met donkere achtergrond).

Grote tekst mag in een 
andere kleur gezet worden.

DIT MAG NIET
Kleine tekst niet in een 
andere kleur zetten: 
Die moet in wit staan.

ÉÉN WEG NAAR JE
SOCIALE WONING
Ontdek wat er voor jou verandert
op sociaalwonen.be

Vanaf 1 januari 2023



3 / LETTERTYPE
GEBRUIK LETTERTYPE

Flanders Art Sans

Alle tools werden opgemaakt in het lettertype Flanders Art 

Sans en bevindt zich in elke Indesignpackage.

Titels: UPPERCASE Bold

Subtitels en body text: Sentence case Regular

Flanders Art Sans Light gebruiken we niet,

enkel Bold en Regular

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ.
0123456789
Flanders Art Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ.
0123456789
Flanders Art Sans Bold



4 / TOOLBOX
PARTICULIEREN

Op www.sociaalwonen.be/toolbox kan je al het 

materiaal downloaden om mee te communiceren naar de 

verschillende doelgroepen. Via indesignpackages kan je de 

gekozen dragers personaliseren (logo/regio/datum en url 

aanpassen of toevoegen). In de brieven en flyers bevinden 

er zich invulvelden die je nog moet personaliseren. 

Hier en op de volgende pagina’s vind je meer uitleg over 

de werking van de toolbox en de beschikbare dragers.

Surf naar www.sociaalwonen.be/toolbox Paswoord: Sociaalwonen!

Waarvoor heb jij materiaal nodig? 
Klik op de juiste button bovenaan:

Print tools      Online tools

Kies de juiste drager:
De webpagina scrollt automatisch naar de gekozen drager.

Bij Print toepassingen kan je kiezen tussen:  

Affiches / Advertenties / Flyer / Brief huurders

Bij Online toepassingen kan je kiezen tussen: Social media posts / Banners / 

Omslagfoto Facebook & LinkedIn / E-mail / E-mailhandtekening / Persbericht

Welk type verkies jij?
TYPE 1: Algemeen
TYPE 2: Regionaal (vul hier jouw gemeente of regio aan in de headline)

Je kan beide pakketten altijd personaliseren met jouw logo / URL / datum

Download het pakket dat jij nodig hebt:  
In dat pakket vind je al het nodige materiaal: 

indesignpackage, eventuele drukklare pdf’s, eventuele jpeg’s …

Elk pakket bevat steeds de 4 kleurcombinaties > kies 1 kleurcombinatie 

die het best past bij jouw huisstijl of logo. Het is de bedoeling dat je bij 

1 kleurcombinatie blijft en de kleuren niet door elkaar gebruikt.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5



PRINT

AFFICHES
A4, A3, A2 (staand/liggend)

ADVERTENTIES
A4, A5 (staand/liggend)

OPGELET: vervang het grijze kader links onderaan 

door jouw logo. Verwijder het grijze kader!

I.p.v. sociaalwonen.be kan je de website van je 

woonmaatschappij toevoegen. Bestaat die nog 

niet? Dan laat je de algemene website staan.

1 centrale woonorganisatie  
   in jouw gemeente

1 adres om sociaal  
   te huren en verhuren

1 professionele sociale  
   woonpartner

PLAATS HIER 
JULLIE LOGO 
(EN VERWIJDER 
DIT GRIJZE VLAK!) Ontdek wat er voor jou 

verandert op sociaalwonen.be

ÉÉN WEG NAAR  
JE SOCIALE WONING

IN SINT-NIKLAAS

Vanaf 1 januari 2023

Type 2: regionaal
Extra aanpasbaar veld:  
vul hier jouw gemeente in.

1 centrale woonorganisatie  
   in jouw gemeente

1 adres om sociaal  
   te huren en verhuren

1 professionele sociale  
   woonpartner

ÉÉN WEG NAAR  
JE SOCIALE WONING

PLAATS HIER 
JULLIE LOGO 
(EN VERWIJDER 
DIT GRIJZE VLAK!) Ontdek wat er voor jou 

verandert op sociaalwonen.be

Vanaf 1 januari 2023

Hier komt jouw logo.

Type 1: algemeen

Vul hier voluit de startdatum in.

Hier komt de website van 
jouw woonmaatschappij of 
je kan ook sociaalwonen.be 
laten staan.

4 / TOOLBOX
PARTICULIEREN



PRINT

FLYER
A5 (staand)

B 148 mm x H 210 mm

OPGELET: vervang het grijze kader op de 

recto-zijde rechts onderaan door jouw 

logo. Verwijder het grijze kader!

I.p.v. sociaalwonen.be kan je de website 

van je woonmaatschappij toevoegen. 

Bestaat die nog niet? Dan laat je de 

algemene website staan.

Op de verso zijde van de flyer dien je ook 

alle invulvelden aangeduid met < … >, te 

personaliseren. 

1 centrale woonorganisatie  

   in jouw gemeente

1 adres om sociaal  

   te huren en verhuren

1 professionele sociale  

   woonpartner

PLAATS HIER 

JULLIE LOGO 

(EN VERWIJDER 

DIT GRIJZE VLAK!)

Vanaf 1 januari 2023

Ontdek wat er voor jou 

verandert op sociaalwonen.be

ÉÉN WEG NAAR  

JE SOCIALE WONING

IN SINT-NIKLAAS

1 centrale woonorganisatie  
   in jouw gemeente

1 adres om sociaal  
   te huren en verhuren

1 professionele sociale  
   woonpartner

PLAATS HIER 
JULLIE LOGO 
(EN VERWIJDER 
DIT GRIJZE VLAK!)

Vanaf 1 januari 2023

Ontdek wat er voor jou 
verandert op sociaalwonen.be

ÉÉN WEG NAAR  
JE SOCIALE WONING

IN SINT-NIKLAAS

Type 2: regionaal
Extra aanpasbaar veld:  
vul hier jouw gemeente in.

4 / TOOLBOX
PARTICULIEREN

1 PROFESSIONELE 

SOCIALE  
WOONPARTNER

1 CENTRALE 
WOON- 
ORGANISATIE 
IN JOUW 
GEMEENTE

1 ADRES 
OM SOCIAAL 
TE HUREN EN 
VERHUREN

SAMEN VOOR KWALITATIEF EN 

BETAALBAAR SOCIAAL WONEN

De sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale 

verhuurkantoren in Vlaanderen bundelen hun krachten tot 

woonmaatschappijen die per regio verantwoordelijk zijn voor alle 

sociale woningen. Het doel? Een efficiënte en klantvriendelijke 

dienstverlening die helder en eenvoudig is voor iedereen.

Onze woonmaatschappij bouwt, 

renoveert en beheert sociale 

huurwoningen. <Ook bouwen we sociale 

koopwoningen.> Daarnaast schakelt 

de woonmaatschappij woningen op 

de private huurmarkt in om sociaal te 

verhuren. De woonmaatschappij is zo 

de professionele sociale woonpartner 

in jouw regio, voor burgers en 

professionele spelers. 

Vlaanderen is opgedeeld in 42 

werkingsgebieden of regio’s. Per regio 

komt er één woonmaatschappij. 

<Naam organisaties> zullen een 

nieuwe woonmaatschappij vormen in 

<naam gemeente/gemeentes>. 

Als je aan de voorwaarden voldoet, 

kan je bij onze woonmaatschappij 

een sociale woning huren. <,kopen 

of een sociale lening aanvragen>. De 

woonmaatschappij kan een woning 

in jouw plaats verhuren: zo ben je 

negen jaar zeker van verhuring. De 

woonmaatschappij verhuurt jouw 

woning sociaal. 

1 centrale woonorganisatie  
   in jouw gemeente

1 adres om sociaal  
   te huren en verhuren

1 professionele sociale  
   woonpartner

ÉÉN WEG NAAR  
JE SOCIALE WONING

PLAATS HIER 
JULLIE LOGO 
(EN VERWIJDER 
DIT GRIJZE VLAK!)

Vanaf 1 januari 2023

Ontdek wat er voor jou 
verandert op sociaalwonen.be

Type 1: algemeen

Hier komt jouw logo. Hier komt de website van 
jouw woonmaatschappij of 
je kan ook sociaalwonen.be 
laten staan.

Vul hier voluit de startdatum in.



PRINT

BRIEF HUURDERS
OPGELET: vervang het grijze kader rechts 

onderaan door jouw logo. Verwijder het 

grijze kader!

Vergeet zeker de invulvelden aangeduid 

met <  > niet aan te passen.

In de online toolbox vind je zowel een 

Indesignpackage als een Worddocument. 

Aan jou de keuze welk van de twee je 

wil gebruiken als basis om de brief te 

personaliseren.

ÉÉN WEG NAAR JE 
SOCIALE WONING
Wat verandert er voor jou?

PLAATS HIER 
JULLIE LOGO 
(EN VERWIJDER 
DIT GRIJZE VLAK!)

Beste <perso mevrouw/meneer achternaam>

In de volgende jaren slaan de sociale huisvestingmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Vlaanderen 

de handen in elkaar om samen woonmaatschappijen te vormen. Concreet betekent dit dat er in jouw 

gemeente op termijn slechts één centrale woonorganisatie zal zijn.

Verspreid over heel Vlaanderen komen er in het totaal 42 regionale woonmaatschappijen.

<Naam eigen organisatie> zal in de regio <naam regio> een nieuwe woonmaatschappij vormen  

met <namen andere organisaties>. De gesprekken hierover zijn alvast gestart. Het doel van deze  

samenwerking is om onze dienstverlening zo eenvoudig, klantvriendelijk en efficiënt mogelijk te maken.

Goed om te weten: voor jou verandert er momenteel helemaal niets. Onze dienstverlening en jouw  

contactpersoon blijven gewoon dezelfde. Na de gesprekken met de andere woonorganisaties,  

houden we je via <onze website/sociale media/de huurderskrant/…> verder op de hoogte van  

hoe onze woonmaatschappij er precies uit zal zien. 

Heb je vragen hierover? 
Contacteer <naam contactpersoon> via 

<telefoonnummer> of <e-mailadres>.

Personaliseer de invulvelden.

Hier komt jouw logo.

4 / TOOLBOX
PARTICULIEREN



ONLINE

SOCIAL MEDIA POSTS : 1:1 formaat
Rechts zie je een voorbeeld van 

een statische social post 1:1 formaat 

(1080x1080 px). Dit is het meest 

gangbare formaat voor gebruik op 

Facebook, Instagram en LinkedIn.

In de toolbox vind je een hele reeks 

verschillende afbeeldingen op dit 

formaat, in de verschillende kleuren.

Je kan ook verschillende beelden achter 

elkaar plaatsen in een carrousel. (zie 

volgende pagina’s)

4 / TOOLBOX
PARTICULIEREN

ÉÉN WEG NAAR  
JE SOCIALE WONING

Ontdek wat er voor 
jou verandert op

Vanaf 1 januari 2023

sociaalwonen.be

Website aanpasbaar.

Vul hier voluit de startdatum in.

Type 1: algemeen

Ontdek wat er voor 
jou verandert op

Vanaf 1 januari 2023

sociaalwonen.be

ÉÉN WEG NAAR  
JE SOCIALE WONING
IN ANTWERPEN

Website aanpasbaar.

Vul hier voluit de startdatum in.

Type 2: regionaal
Vul hier jouw gemeente in.



ONLINE

SOCIAL MEDIA POSTS : Stories
Rechts zie je een voorbeeld van een 

statische social post 16:9 formaat 

(1920x1080 px). Dit is het formaat dat 

gebruikt wordt voor Stories. 

In de toolbox vind je een hele reeks 

verschillende afbeeldingen op dit 

formaat, in de verschillende kleuren.

Als je een Facebook, Instagram of 

Linkedin Stories (formaat 1920x1080 px) 

plaatst, blijft deze 24 uur lang zichtbaar 

op je profiel. Je kan er ook voor kiezen 

om deze te sponsoren en dan blijft deze 

natuurlijk langer staan.

4 / TOOLBOX
PARTICULIEREN

ÉÉN CENTRALE  
WOONORGANISATIE  
IN JOUW GEMEENTE

Ontdek wat er 
voor jou verandert op

Vanaf 1 januari 2023

sociaalwonen.be

Website aanpasbaar.

Vul hier voluit de startdatum in.

Type 1: algemeen

ÉÉN CENTRALE  
WOONORGANISATIE  
IN JOUW GEMEENTE

Ontdek wat er 
voor jou verandert op

Vanaf 1 januari 2023

sociaalwonen.be

Website aanpasbaar.

Vul hier voluit de startdatum in.

Type 2: regionaal



ONLINE

SOCIAL MEDIA POSTS : carroussel
Rechts zie je een voorbeeld van 

een mogelijke combinatie voor een 

carroussel. 

Opgelet: als je op Facebook een 

carroussel wilt plaatsen, moet dit via 

een betaalde post. 

Dit formaat kan je op Facebook, 

Linkedin en Instagram gebruiken. 

4 / TOOLBOX
PARTICULIEREN

ÉÉN WEG NAAR  
JE SOCIALE WONING

Vanaf 1 januari 2023

ÉÉN CENTRALE  
WOONORGANISATIE  

IN ANTWERPEN

Vul hier voluit de startdatum in.

Type 1: algemeen

Type 2: regionaal: extra aanpasbaar veld: vul hier (ipv Antwerpen) overal jouw gemeente in.

ÉÉN CENTRALE  
WOONORGANISATIE  
IN JOUW GEMEENTE

ÉÉN ADRES OM  
SOCIAAL TE HUREN  

EN VERHUREN
IN ANTWERPEN

ÉÉN ADRES OM  
SOCIAAL TE HUREN  

EN VERHUREN

ÉÉN PROFESSIONELE 
SOCIALE WOONPARTNER

IN ANTWERPEN

ÉÉN PROFESSIONELE 
SOCIALE  

WOONPARTNER

Ontdek wat er voor 
jou verandert op

Vanaf 1 januari 2023

sociaalwonen.be

ÉÉN WEG NAAR  
JE SOCIALE WONING
IN ANTWERPEN



ONLINE

SOCIAL MEDIA POSTS:  animatie
In de toolbox kan je ook een 

geanimeerde social media post vinden. 

Deze animatie is beschikbaar in de vier 

verschillende kleurencombinaties.

Opgelet: zorg ervoor dat je in de 

begeleidende tekst van deze post 

duidelijk de startdatum van je 

woonmaatschappij vermeldt.

Dit formaat kan je op Facebook, 

Linkedin en Instagram gebruiken. 

4 / TOOLBOX
PARTICULIEREN



ONLINE

BANNERS
Rechts zie je een voorbeeld van een 

banner Medium Rectangle B 300 x H 

250 px. Deze banners kan je gebruiken 

op je website. In de toolbox vind je in 

de package (template) ook nog andere 

formaten. Allen in de verschillende 

kleuren.

• Medium Rectangle B 300 x H 250 px

• Large Rectangle B 336 x H 280 px

• Square B 250 x H 250 px

• Small square B 200 x H 200 px

• Half Page B 300 x H 600 px

• Skyscraper B 120 x H 600 px

• Leaderboard B 728 x H 90 px

4 / TOOLBOX
PARTICULIEREN

ÉÉN WEG NAAR JE
SOCIALE WONING
Ontdek wat er voor 
jou verandert op

sociaalwonen.be

Vanaf 1 januari 2023

Website aanpasbaar.

Vul hier voluit de startdatum in.

Type 1: algemeen

Ontdek wat er voor 
jou verandert op

ÉÉN WEG NAAR JE
SOCIALE WONING
IN ANTWERPEN

Vanaf 1 januari 2023

sociaalwonen.be

Large Rectangle B 336 x H 280 px

Type 2: regionaal
Extra aanpasbaar veld:  
vul hier jouw gemeente in.



ONLINE

Ook de omslagfoto van de Facebook-  

en LinkedInpagina van jouw organisatie 

kan je personaliseren met de campagne- 

visual. In de online toolbox vind je de 

juiste formaten in de verschillende 

kleuren.

FACEBOOK OMSLAGFOTO
B 820 x H 360 px

LINKEDIN OMSLAGFOTO
B 1128 x H 191 px

4 / TOOLBOX
PARTICULIEREN

Type 2: regionaal
Extra aanpasbaar veld:  
vul hier jouw gemeente in.

Website aanpasbaar.

Vul hier voluit de startdatum in.

Type 1: algemeen



ONLINE

E-MAIL
B header = 600 px

In de online toolbox vind je een Worddocument met daarin een tekst waarvan de 

invulvelden nog gepersonaliseerd moeten worden. Daarnaast vind je er ook een header 

(PNG) in de verschillende kleuren. De tekst kan je in je mail kleven. Als je gebruikmaakt 

van een mailprogramma (bv. mailchimp) dan kan je daar de header in kleven.

E-MAILHANDTEKENING
B header = 400 px

Je kan de campagnevisual toevoegen aan je e-mailhandtekening.  

Als je dat doet zorg er dan voor dat je de afbeelding laat doorlinken naar  

de website www.sociaalwonen.be of naar je eigen website.

Website aanpasbaar.

Type 1: algemeen

Type 2: 
regionaal
Extra 
aanpasbaar 
veld: vul 
hier jouw 
gemeente in.

Vul hier voluit de startdatum in.

4 / TOOLBOX
PARTICULIEREN



5 / TOOLBOX
PROFESSIONELE PARTNERS

Op www.sociaalwonen.be/toolbox kan je al het materiaal 

downloaden om te communiceren naar de professionele partners 

van SHM’s en SVK’s. Via de indesignpackages kan je de gekozen 

dragers personaliseren.

Met professionele partners bedoelen we: bouwprofessionelen, 

welzijnspartners, lokale besturen, brede intermediaire partners 

(politie, notarissen, makelaars …), gemeentelijke woondiensten. 

Communicatie naar projectontwikkelaars:

ÉÉN WEG NAAR JE SOCIALE WOONPROJECT

Communicatie naar het werkveld (bv. OCMW, ...):

ÉÉN WEG NAAR JE SOCIALE WOONPARTNER

Surf naar www.sociaalwonen.be/toolbox  -  paswoord: Sociaalwonen! 
duidt ‘Professionele partners’ aan in de navigatie

Waarvoor heb jij materiaal nodig? 
Klik op de juiste button bovenaan:

Communicatie professionele partners

Naar wie wil je communiceren?
De webpagina scrollt automatisch naar de gekozen doelgroep.

Projectontwikkelaars
Werkveld

Kies de juiste drager
Brief / e-mail

Welk type verkies jij?
TYPE 1: Algemeen
TYPE 2: Regionaal (vul hier jouw regio aan in de headline)

Download het formaat dat jij nodig hebt.
In dat pakket vind je al het nodige materiaal: Indesignpackage, eventuele 

drukklare pdf’s, eventuele jpeg’s …

Elk pakket bevat steeds de 4 kleurcombinaties > kies 1 kleurcombinatie die het 

best past bij jouw huisstijl of logo. Het is de bedoeling dat je bij 1 kleurcombi-

natie blijft en de kleuren niet door elkaar gebruikt.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

STAP 6



PRINT

BRIEF BOUWPROMOTOREN
OPGELET: vervang het grijze 

kader rechts onderaan door 

jouw logo. Verwijder het grijze 

kader!

Vergeet zeker de invulvelden 

aangeduid met <  > niet aan te 

passen.

In de online toolbox vind je 

zowel een Indesignpackage als 

een Worddocument. Aan jou de 

keuze welk van de twee je wil 

gebruiken als basis om de brief 

te personaliseren.

5 / TOOLBOX
PROFESSIONELE PARTNERS
PROJECTONTWIKKELAARS

Hier komt jouw logo.

ÉÉN WEG NAAR JE 
SOCIALE WOONPROJECT
Wat verandert er voor jou?

PLAATS HIER 
JULLIE LOGO 
(EN VERWIJDER 
DIT GRIJZE VLAK!)

Beste <perso mevrouw/meneer achternaam>

De sociale huisvestingmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Vlaanderen slaan de handen in elkaar 

om samen woonmaatschappijen te vormen. Concreet betekent dit dat er per gemeente tegen 30 juni 2023 

slechts één centrale woonorganisatie zal zijn.

Verspreid over heel Vlaanderen komen er in het totaal 42 regionale woonmaatschappijen.

<Naam eigen organisatie> zal in de regio <naam regio> een nieuwe woonmaatschappij vormen 

met <namen andere organisaties>. De gesprekken hierover zijn alvast gestart. Het doel van deze 

samenwerking is om onze dienstverlening zo eenvoudig, klantvriendelijk en efficiënt mogelijk te maken.

Goed om te weten: voor jou verandert er momenteel helemaal niets. Onze samenwerking en jouw 

contactpersoon blijven gewoon dezelfde. Na de gesprekken met de andere woonorganisaties, 

houden we je via <sociale media/de huurderskrant/brief/e-mail…> verder op de hoogte van hoe onze 

woonmaatschappij er precies uit zal zien en of jouw contactpersoon zal wijzigen. Onze huidige bouw- en 

renovatieopdrachten lopen gewoon door bij de nieuwe woonmaatschappij.

<Op onze webpagina <url> vind je altijd up-to-date nieuws over de vorming van onze woonmaatschappij.>

Heb je vragen hierover? 
Contacteer <naam contactpersoon> via <telefoonnummer> of <e-mailadres>.

Wat verandert er voor jou?

PLAATS HIER 
JULLIE LOGO 
(EN VERWIJDER 
DIT GRIJZE VLAK!)

ÉÉN WEG NAAR JE 
SOCIALE WOONPROJECT
IN SINT-NIKLAAS

Beste <perso mevrouw/meneer achternaam>

De sociale huisvestingmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Vlaanderen slaan de handen in elkaar 

om samen woonmaatschappijen te vormen. Concreet betekent dit dat er per gemeente tegen 30 juni 2023 

slechts één centrale woonorganisatie zal zijn.

Verspreid over heel Vlaanderen komen er in het totaal 42 regionale woonmaatschappijen.

<Naam eigen organisatie> zal in de regio <naam regio> een nieuwe woonmaatschappij vormen 

met <namen andere organisaties>. De gesprekken hierover zijn alvast gestart. Het doel van deze 

samenwerking is om onze dienstverlening zo eenvoudig, klantvriendelijk en efficiënt mogelijk te maken.

Goed om te weten: voor jou verandert er momenteel helemaal niets. Onze samenwerking en jouw 

contactpersoon blijven gewoon dezelfde. Na de gesprekken met de andere woonorganisaties, 

houden we je via <sociale media/de huurderskrant/brief/e-mail…> verder op de hoogte van hoe onze 

woonmaatschappij er precies uit zal zien en of jouw contactpersoon zal wijzigen. Onze huidige bouw- en 

renovatieopdrachten lopen gewoon door bij de nieuwe woonmaatschappij.

<Op onze webpagina <url> vind je altijd up-to-date nieuws over de vorming van onze woonmaatschappij.>

Heb je vragen hierover? 
Contacteer <naam contactpersoon> via <telefoonnummer> of <e-mailadres>.

Personaliseer de 
invulvelden.

Type 2: regionaal
Extra aanpasbaar veld:  
vul hier jouw gemeente in.

Type 1: algemeen



5 / TOOLBOX
PROFESSIONELE PARTNERS
PROJECTONTWIKKELAARS

ONLINE

E-MAIL
B header = 600 px

In de online toolbox vind je een 

Worddocument met daarin een 

tekst waarvan de invulvelden nog 

gepersonaliseerd moeten worden. 

Daarnaast vind je er ook een header (PNG) 

in de verschillende kleuren. De tekst kan je 

in je mail kleven. Als je gebruikmaakt van 

een mailprogramma (bv. mailchimp) dan 

kan je daar de header in kleven.

ÉÉN WEG NAAR JE
SOCIALE WOONPROJECT
IN ANTWERPEN
Ontdek wat er voor jou verandert op sociaalwonen.be

Beste <perso mevrouw/meneer achternaam> 

Vanaf <datum> wordt <naam sociaal verhuurkantoor/sociale huisvestingsmaatschappij>, een nieuwe 

woonmaatschappij met de naam <nieuwe naam>. Deze zal verantwoordelijk zijn voor alle sociale 

woningen in deze gemeente en de ruimere regio. Zo willen we onze dienstverlening duidelijker en 

eenvoudiger maken. Niet alleen voor wie een sociale woning zoekt of heeft, maar ook naar al onze 

professionele partners. En zo blijven we samen zorgen voor kwalitatief en betaalbaar wonen.

Wat verandert er voor jou? 

Wees gerust, aan onze samenwerking verandert er niets. Enkel het adres van je lokaal aanspreekpunt 

zal wijzigen vanaf <datum>, en zo mogelijk ook je contactpersonen. Onze huidige bouw- en 

renovatieopdrachten lopen gewoon door bij de nieuwe woonmaatschappij. We informeren jou in de loop 

van de komende maanden via <website/ huurderskrant/brief/ …>. 

Ondertussen kan je nog tot <datum> met al je vragen terecht bij <naam> op het nummer 

<telefoonnummer>. Meer informatie over alle veranderingen vind je op <website>.

PLAATS HIER 
JULLIE LOGO 
(EN VERWIJDER 
DIT GRIJZE VLAK!)

Type 2: regionaal
Extra aanpasbaar veld:  
vul hier jouw gemeente in.

Type 1: algemeen
Website aanpasbaar.



PRINT

BRIEF WERKVELD
OPGELET: vervang het grijze 

kader rechts onderaan door 

jouw logo. Verwijder het grijze 

kader!

Vergeet zeker de invulvelden 

aangeduid met <  > niet aan te 

passen.

In de online toolbox vind je 

zowel een Indesignpackage als 

een Worddocument. Aan jou 

de keuze welk van de twee je 

wil gebruiken als basis om de 

brief te personaliseren.

5 / TOOLBOX
PROFESSIONELE PARTNERS
WERKVELD

Wat verandert er voor jou?

ÉÉN WEG NAAR JE 
SOCIALE WOONPARTNER

PLAATS HIER 
JULLIE LOGO 
(EN VERWIJDER 
DIT GRIJZE VLAK!)

Beste <perso mevrouw/meneer achternaam>

In de volgende jaren slaan de sociale huisvestingmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Vlaanderen 

de handen in elkaar om samen woonmaatschappijen te vormen. Concreet betekent dit dat er per gemeente 

op termijn slechts één centrale woonorganisatie zal zijn.

Verspreid over heel Vlaanderen komen er in het totaal 42 regionale woonmaatschappijen.

<Naam eigen organisatie> zal in de regio <naam regio> een nieuwe woonmaatschappij vormen 

met <namen andere organisaties>. De gesprekken hierover zijn alvast gestart. Het doel van deze 

samenwerking is om onze dienstverlening zo eenvoudig, klantvriendelijk en efficiënt mogelijk te maken.

Goed om te weten: voor jou verandert er momenteel helemaal niets. Onze samenwerking en jouw 

contactpersoon blijven gewoon dezelfde. Na de gesprekken met de andere woonorganisaties, 

houden we je via <sociale media/de huurderskrant/brief/e-mail…> verder op de hoogte van hoe onze 

woonmaatschappij er precies uit zal zien. 

Ook op onze webpagina <url> vind je altijd up-to-date nieuws over de vorming van onze woonmaatschappij. 

Daarnaast bieden we je graag affiches, flyers of andere communicatietools om (kandidaat-)huurders mee 

te nemen in dit verhaal.

Heb je vragen hierover en/of interesse in communicatietools? 
Contacteer <naam contactpersoon> via <telefoonnummer> of <e-mailadres>.

Wat verandert er voor jou?

PLAATS HIER 
JULLIE LOGO 
(EN VERWIJDER 
DIT GRIJZE VLAK!)

ÉÉN WEG NAAR JE 
SOCIALE WOONPARTNER
IN SINT-NIKLAAS

Beste <perso mevrouw/meneer achternaam>

In de volgende jaren slaan de sociale huisvestingmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Vlaanderen 

de handen in elkaar om samen woonmaatschappijen te vormen. Concreet betekent dit dat er per gemeente 

op termijn slechts één centrale woonorganisatie zal zijn.

Verspreid over heel Vlaanderen komen er in het totaal 42 regionale woonmaatschappijen.

<Naam eigen organisatie> zal in de regio <naam regio> een nieuwe woonmaatschappij vormen 

met <namen andere organisaties>. De gesprekken hierover zijn alvast gestart. Het doel van deze 

samenwerking is om onze dienstverlening zo eenvoudig, klantvriendelijk en efficiënt mogelijk te maken.

Goed om te weten: voor jou verandert er momenteel helemaal niets. Onze samenwerking en jouw 

contactpersoon blijven gewoon dezelfde. Na de gesprekken met de andere woonorganisaties, 

houden we je via <sociale media/de huurderskrant/brief/e-mail…> verder op de hoogte van hoe onze 

woonmaatschappij er precies uit zal zien. 

Ook op onze webpagina <url> vind je altijd up-to-date nieuws over de vorming van onze woonmaatschappij. 

Daarnaast bieden we je graag affiches, flyers of andere communicatietools om (kandidaat-)huurders mee 

te nemen in dit verhaal.

Heb je vragen hierover en/of interesse in communicatietools? 
Contacteer <naam contactpersoon> via <telefoonnummer> of <e-mailadres>.

Personaliseer de 
invulvelden.

Type 2: regionaal
Extra aanpasbaar veld:  
vul hier jouw gemeente in.

Type 1: algemeen



ONLINE

E-MAIL
B header = 600 px

In de online toolbox vind je een 

Worddocument met daarin een 

tekst waarvan de invulvelden nog 

gepersonaliseerd moeten worden. 

Daarnaast vind je er ook een header (PNG) 

in de verschillende kleuren. De tekst kan je 

in je mail kleven. Als je gebruikmaakt van 

een mailprogramma (bv. mailchimp) dan 

kan je daar de header in kleven.

5 / TOOLBOX
PROFESSIONELE PARTNERS
WERKVELD

Ontdek wat er voor jou verandert op sociaalwonen.be

ÉÉN WEG NAAR JE
SOCIALE WOONPARTNER
IN ANTWERPEN

Beste <perso mevrouw/meneer achternaam of naam van de organisatie of dienst in kwestie> 

Vanaf <datum> wordt <naam sociaal verhuurkantoor/sociale huisvestingsmaatschappij>, een nieuwe 

woonmaatschappij met de naam <nieuwe naam>. Deze zal verantwoordelijk zijn voor alle sociale 

woningen in deze gemeente en de ruimere regio. Zo willen we onze dienstverlening duidelijker en 

eenvoudiger maken. Niet alleen voor wie een sociale woning zoekt of heeft, maar ook naar al onze 

professionele partners. En zo blijven we samen zorgen voor kwalitatief en betaalbaar wonen.

Wat verandert er voor jou? 

Wees gerust, aan onze samenwerking verandert er niets. Enkel het adres van je lokaal aanspreekpunt 

zal wijzigen vanaf <datum>, en zo mogelijk ook je contactpersonen. We informeren jou in de loop van 

de komende maanden via <website/ huurderskrant/brief/e-mail …>. 

Ondertussen kan je nog tot <datum> met al je vragen terecht bij <naam> op het nummer 

<telefoonnummer> of via <e-mailadres>. Heb je trouwens interesse in affiches, flyers of andere 

communicatietools om kandidaat-huurders mee te nemen in dit verhaal? Contacteer <naam> gerust.

Meer informatie over alle veranderingen en de vorming van onze woonmaatschappij vind je op <website>. 

PLAATS HIER 
JULLIE LOGO 
(EN VERWIJDER 
DIT GRIJZE VLAK!)

Type 2: regionaal
Extra aanpasbaar veld: 
vul hier jouw gemeente in.

Type 1: algemeen
Website aanpasbaar.



Heb je vragen?  
Contacteer ons via  
communicatie@vmsw.be


