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Wat levert het op?
Corporaties hebben veel belang bij de positieve 
publiciteit die de Dag van het Huren oplevert. Het 
vergroot de naamsbekendheid en de sector staat deze 
dag in een positief daglicht. Voorgaande jaren hebben 
corporaties op deze dag bijvoorbeeld huurders in het 
zonnetje gezet, dat werd erg positief ontvangen. Maar 
corporaties kunnen ook projecten of nieuwe diensten 
onder de aandacht brengen. Door met elkaar in gesprek 
te gaan zorgt de Dag van het Huren voor (nog meer) 
inzicht in elkaars wereld en komen medewerkers en 
huurders dichter bij elkaar te staan. Huurders en het 
algemene publiek raken zo bekend met het werk 
van corporaties en met de mensen die daar werken. 
Verder zorgt het voor saamhorigheid en een gevoel van 
trots binnen de corporatie en draagt de dag bij aan de 
teamspirit. 

Huurders kunnen op de Dag van het Huren in gesprek 
met medewerkers van hun corporatie. Op een 
laagdrempelige manier kunnen zij hun verhaal kwijt of 
informatie ophalen. De huurder voelt zich gewaardeerd 
doordat de corporatie de huurder opzoekt, zo blijkt uit 
voorgaande jaren. Vanwege het persoonlijke contact 
wordt het voor de huurder wellicht makkelijker om 
in het vervolg contact met de corporatie op te nemen 
wanneer dat nodig is. Er is aandacht voor de huurder: 
medewerkers nemen de tijd om gesprekken met 
huurders te voeren, lichten ontwikkelingen toe waar 
huurders belang bij hebben, geven tips en delen hun 
enthousiasme. Huurders merken dat er ruimte is om 
mee te denken. 

Wat vraagt het van de corporatie? 
Meedoen aan de Dag van het Huren is gemakkelijk en 
hoeft niet veel tijd en geld te kosten. Zo kun je ervoor 
kiezen bestaande activiteiten (nu vaak verspreid over 
het jaar) zoveel mogelijk te concentreren op en rond 
7 oktober 2017. Om corporaties te helpen bij de 
organisatie van de Dag van het Huren komt er een 
toolbox met daarin praktische tips en middelen. Verder 
komen verschillende formats beschikbaar die promotie 
in de media vergemakkelijken, denk aan persberichten, 
tweets en Facebookberichten die je één-op-één kunt 
overnemen. Aedes plaatst ook een advertentie over de 
Dag van het Huren in de regionale  kranten. 

Voor wie organiseren we het? 
De focus ligt op het contact met de huurder. De 
meeste activiteiten vergemakkelijken en versterken de 
interactie tussen corporaties, huurders en algemeen 
publiek. Verderop in de tekst  staan concrete 
voorbeelden van activiteiten. Het contact tussen 
corporaties en huurders wordt zo menselijker en 
persoonlijk.  
 
Waarom doen we dit? 
Met de Dag van het Huren kan iedereen in Nederland 
kennismaken met corporaties, de mensen die er werken 
en de bijdrage die zij leveren aan de samenleving. 
De kracht van de Dag van het Huren is de massa: we 
vragen op één dag aandacht voor al het mooie werk van 
corporaties. Dat trekt publiciteit. De Dag van het Huren 
draagt zo bij aan het herstellen van maatschappelijk 
vertrouwen en een positief imago. De Dag van het 
Huren biedt bovendien een unieke kans om op grote 
schaal de dialoog aan te gaan met de samenleving. 

Dag van het Huren
Doe mee aan de Dag van het Huren op zaterdag 7 oktober 2017! Aanmelden kan 
via deze link of ga naar www.dagvanhethuren.nu voor meer informatie.

‘DOEL WAS DE REPUTATIE VERBETEREN EN 
HET BEELD VAN DE CORPORATIE MEER LATEN 
AANSLUITEN BIJ DE WERKELIJKHEID
DAT DOEL IS BEHAALD!’ - IJSSELDAL WONEN

‘DOOR DEZE DAG TE ORGANISEREN HEBBEN WE 
HUURDERS BEREIKT DIE NIET NAAR EERDERE 
DOMUS DAGEN ZIJN GEKOMEN EN DIE WE NIET 
SNEL OP KANTOOR ZIEN. WE HEBBEN MEER 
HUURDERS GESPROKEN DAN DE AFGELOPEN 
JAREN’ - WS DOMUS

http://bijeenkomsten.aedes.nl/dagvanhethuren_07102017/subscribe
www.dagvanhethuren.nu


Dag van  
het Huren

‘DE DAG SLOOT PRACHTIG AAN BIJ ONS PROJECT OM KLANTBELOFTEN TE INTRODUCEREN. DIE 
KONDEN WE MOOI ‘TOETSEN’ TIJDENS DE GESPREKKEN’ - GROENWEST 

‘ONZE BELANGRIJKSTE MOTIVATIE OM MEE TE DOEN IS DAT DE DAG VAN HET HUREN EEN MOOIE 
GELEGENHEID IS OM IN CONTACT TE KOMEN MET ONZE HUURDERS EN MET ZE IN GESPREK TE 
GAAN’ ´ - SITÉ WOONDIENSTEN

Ervaring uit de praktijk! 

Tips van deelnemers 

Welke activiteiten kun je als corporatie organiseren?
Kennis & Informatie

 � Deel informatie over diverse projecten op plekken waar de huurder te vinden is, bijvoorbeeld in een 
winkelcentrum, op een braderie of op een plein. 

 � Betrek lokale partners, zoals gemeenten, brandweer en politie. Denk aan thema’s als energie en duurzaamheid, 
brandveiligheid en buurtveiligheid. 

 � Laat huurders zelf onderwerpen aandragen waarover zij meer willen weten. 
 � Organiseer workshops door professionals, zoals een budget- of woonlastencoach, denk ook aan een voormalig 

inbreker die tips geeft over veiligheid.
 � Een speeddate met de directeur is voor veel huurders interessant. 

Praktisch en Creatief
 � Bedank trouwe huurders. Ga als directeur en wijkbeheerder de wijk in. Laat huurders weten dat zij gewaardeerd 

worden. 
 � Geef huurders tips en adviezen over hoe zij zelf kleine storingen in huis kunnen oplossen, zoals een 

meterkaststoring of het reinigen van een gootsteen en afvoer. 
 � Stimuleer de communicatie op een laagdrempelige manier. Huur bijvoorbeeld een busje met daarin een 

babbelbox waarin huurders een boodschap voor de corporatie of voor elkaar kunnen achterlaten. 
 � Zorg voor entertainment voor de kinderen: springkussen, knutselen, kleurplaten, vogelhuisjes maken, 

schminken, popcornmachine, gratis ijsjes. 

TIP 1: Maak de Dag van het Huren iets van de hele organisatie. Betrek bijvoorbeeld ook de huismeester of de   
 wijkconsulent. Dat zorgt voor interne binding. 
TIP 2: Je hoeft niet iets nieuws te bedenken. Organiseer bestaande activiteiten op deze dag.
TIP 3: Doe als corporatie iets voor de huurders: schoffel een tuin, verf een muurtje, maak een ommetje met   
 mensen die dat moeilijk zelfstandig kunnen. Het kan allemaal; op kantoor of in de wijk, gericht op    
 alle huurders of op een bepaalde doelgroep, groot of klein. 
TIP 4: Probeer samen te werken met andere corporaties en/of organisaties in de buurt als dat past binnen het   
 programma. 
TIP 5: Zorg voor een leuk presentje voor de huurders. 
TIP 6: Het werkt goed om aan te sluiten bij een actueel onderwerp. Denk aan een jaarplan, een specifiek thema of  
 een reeds geplande activiteit voor huurders. 
TIP 7: Organiseer na afloop een leuke activiteit voor het team om elkaar te belonen voor de inspanning. Dat creëert  
 weer een gezamenlijk gevoel van trots.
TIP 8: Maak gebruik van sociale media
TIP 9:  Zoek de huurder op!


