
Tips en trucs voor lokale acties

Start Campagne ‘Blokkeer de huurverhoging’

24 januari zijn we gestart met de petitie ‘Blokkeer de huurverhoging’ met een actiebijeenkomst in
Utrecht. Vrijdag 23 januari was er al veel aandacht voor de petitie. Zo berichtte het Algemeen
Dagblad op haar voorpagina ‘Woonbond komt met petitie tegen hoge huur’. Ook in het RTL nieuws
en het NOS journaal was er aandacht voor de start van de campagne.

Actiecafé
Ondanks het slechte weer waardoor de treinen niet reden en veel mensen niet konden komen,
waren er toch tientallen mensen aanwezig bij het actiecafé. Aan verschillende tafels is druk
gebrainstormd over acties die huurdersorganisaties kunnen voeren om aandacht te vragen voor
betaalbare huren en om handtekeningen te verzamelen. Tijdens deze brainstorms zijn er mooie
plannen bedacht we op deze manier willen delen. Eén van de aanbevelingen was een document
met tips & trucs om lokaal actie te voeren en handtekeningen te verzamelen. Dat is dit document
geworden.

Uitkomsten Actiecafé

Gebruik internet
Online verspreiding van de petitie. Facebook, twitter, youtube. Organisaties die nieuwsbrieven
gebruiken kunnen deze natuurlijk ook inzetten.

Goede en slechte voorbeelden verhuurders
Deel goede en slechte voorbeelden van verhuurders. Corporaties die kiezen voor een matige
huurstijging laten zien dat het kan. De woonbond gaat dit doen, maar huurdersorganisaties kunnen
dit zelf ook doen.

Blokmaskers en banners gebruiken voor ludieke acties
De Woonbond heeft drie maskers van minister Blok laten maken. Deze kunnen worden ingezet bij
diverse acties. Neem contact op met de Woonbond voor gebruik van het Blokmasker. Vanaf 9
februari is er op elk regiokantoor ook een Blokmasker te lenen. Er is nu al één te leen vanaf het
hoofkantoor in Amsterdam.

Naast het masker staan er op elk regiokantoor Vanaf de week van 2 februari ook twee grote roll-
up banners. Deze zijn ook te leen. Neem hiervoor contact op met het betreffende regiokantoor.

Actiemateriaal
Gebruik actiemateriaal van de Woonbond. Posters, flyers, petitielijsten en ansichtkaarten zijn via
de webwinkel te verkrijgen. Dit is gratis voor lidorganisaties. Kijk op:
http://www.woonbond.nl/pages/webwinkel/promotiemateriaal



Youtube filmpjes maken met Blokmasker
Gebruik het Blokmasker om zelf filmpjes te maken, bijvoorbeeld van een Blok die handtekeningen
verzameld voor de petitie.

Maak gebruik van publieke evenementen
Verzamel handtekeningen en vraag aandacht voor de campagne op plekken waar al veel mensen
bij elkaar zijn. Bijvoorbeeld op markten, maar ook carnaval werd genoemd als mogelijkheid.
Bijvoorbeeld door in Blok-kostuum op een actiepraalwagen plaats te nemen en te gaan flyeren.

Huuradvies combineren met actie.
Huurdersorganisatie die een huuradvies aanbieden aan de verhuurder kunnen dit combineren met
een actie. Zo zet je je advies kracht bij.

Verkiezingsaffiche
Voor de Provinciale Statenverkiezingen met een poster tegen de huurverhogingen komen en die
ophangen.

Lokale media bereiken
Om aandacht te vragen voor de petitie en druk op politiek en verhuurders op te bouwen is media-
aandacht van groot belang. Laat de lokale media weten dat jee meedoet aan de campagne, en
stuur persuitnodigingen wanneer je actie gaat voeren of ergens handtekeningen gaat verzamelen.
Hieronder staan enkele voorbeelden.

Laat aan lokale media weten dat je meedoet aan de campagne met een persbericht
Het feit dat je meedoet aan een landelijke campagne kan al betekenen dat lokale media het
interessant vinden om aandacht aan de campagne. Door de Huurdersorganisatie krijgt de
campagne immers een lokale insteek.

Huurdersvereniging (naam organisatie) voert campagne tegen enorme huurverhogingen

Huurdersvereniging (naam organisatie) doet mee aan de campagne ‘Blokkeer de huurverhoging’
van de Nederlandse Woonbond. Nadat de huren de afgelopen twee jaar gemiddeld 9,2 procent
stegen, kunnen de huren dit jaar opnieuw hard stijgen. De Woonbond is een petitie begonnen
tegen de gigantisch stijgende huren en huurdersvereniging (… ) gaat de komende tijd actievoeren
en handtekeningen verzamelen.



‘Als huurdersorganisatie merken we dat in (naam plaats) ook veel huurders het moeilijk hebben.
Wij steunen daarom de roep om betaalbare huren’ zegt (… ) van huurdersorganisatie (….) De
komende tijd gaat de huurdersorganisatie zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen.

De Woonbond bracht bij de start van ‘Blokkeer de huurverhoging’ een rapport naar buiten waaruit
blijkt dat steeds meer huurders financieel in de knel komen. In 2014 stegen de huren in de
gereguleerde sector met 4,7 procent bij corporaties tegenover 3,8 procent bij particulieren. Met
de petitie, die ook online getekend kan worden op www.stophuurverhoging.nl roepen huurders de
landelijke politiek en verhuurders op te stopen met enorme huurstijgingen.

Noot voor de pers, niet voor publicatie:

Neem voor meer informatie contact op met:

(vul hier de naam en het telefoonnummer in van iemand die namens de huurdersorganisatie het
woord kan voeren.)

Kondig een actie aan:
Stuur enkele dagen voordat je een actie gaat ondernemen een persuitnodiging. Zie onderstaande
persuitnodiging als voorbeeld. Vul dit vooral aan. Als je handtekeningen gaat verzamelen op een
publieke plek.

Huurdersvereniging (…) verzamelt handtekeningen op (plaats: bijvoorbeeld, het marktplein)

Huurdersvereniging (… ) gaat komende (datum ) handtekeningen verzamelen tegen de
gigantische huurverhogingen. De huurdersvereniging werkt mee aan de campagne ‘Blokkeer de
huurverhoging’ van de Nederlandse Woonbond. Door het hele land verzamelen
huurdersorganisaties handtekeningen tegen de enorme huurverhogingen. Voor het derde
opeenvolgende jaar kunnen huren ver boven inflatie stijgen.

Wie: huurdersvereniging (…)
Wat: Handtekeningen verzamelen tegen de huurverhoging.
Waar: (geef een precieze plek aan zodat media je kunnen vinden)
Wanneer: Wees precies in de tijd dat je aanwezig bent. (bijvoorbeeld: Van 11:00 tot 14:00 uur)

Nadat de huren de afgelopen twee jaar gemiddeld 9,2 procent stegen, kunnen de huren dit jaar
opnieuw hard stijgen. Met de petitie, die ook online getekend kan worden op
www.stophuurverhoging.nl roepen huurders de landelijke politiek en verhuurders op te stopen met
enorme huurstijgingen.

Noot voor de pers, niet voor publicatie:

Neem voor meer informatie contact op met:

(vul hier de naam en het telefoonnummer in van iemand die namens de huurdersorganisatie het
woord kan voeren.)

Maak je gebruik van het Blokmasker? Vermeldt dat dan in je persbericht! Bijvoorbeeld:

Huurdersvereniging (…) zet mensen voor het Blok.

Met een eigen minister Blok gaat huurdersvereniging (… )gaat komende (dag) handtekeningen
verzamelen tegen de gigantische huurverhogingen. De huurdersvereniging werkt mee aan de



campagne ‘Blokkeer de huurverhoging van de Nederlandse Woonbond. Door het hele land
verzamelen huurdersorganisaties handtekeningen tegen de enorme huurverhogingen. Voor het
derde opeenvolgende jaar kunnen huren ver boven inflatie stijgen.

Wie: Huurdersvereniging (…)
Wat: Handtekeningen verzamelen tegen de huurverhoging.
Waar: (geef een precieze plek aan zodat media je kunnen vinden)
Wanneer: Wees precies in de tijd dat je aanwezig bent. (bijvoorbeeld: Van 11:00 tot 14:00 ur)

Nadat de huren de afgelopen twee jaar gemiddeld 9,2 procent stegen, kunnen de huren dit jaar
opnieuw hard stijgen. Met de petitie, die ook online getekend kan worden op
www.stophuurverhoging.nl roepen huurders de landelijke politiek en verhuurders op te stopen met
enorme huurstijgingen.

Noot voor de pers, niet voor publicatie:

Neem voor meer informatie contact op met:

(vul hier de naam en het telefoonnummer in van iemand die namens de huurdersorganisatie het
woord kan voeren.)

Zo zijn er natuurlijk ook andere acties te bedenken waarbij het Blokmasker in te zetten is.

Tip: Maak zelf ook foto’s van je actie en stuur de leukste twee á drie foto’s nadien ook naar
de lokale media, met een korte beschrijving van je actie.

Overige communicatiemiddelen
Heb je als huurdersvereniging een website, zit je op twitter, Facebook of heb je een nieuwsbrief?
Gebruik die ook om mensen te wijzen op de actiesite www.stophuurverhoging.nl

Rapport
De Woonbond heeft een rapport gemaakt met daarin een overzicht van de effecten van het huidige
huurbeleid. Dat rapport is te vinden op: http://stophuurverhoging.nl/meer-info/

Tot slot
Met deze tips, trucs en voorbeelden willen we huurdersorganisaties inspireren in het bedenken van
acties en het ophalen van handtekeningen. Mocht je als lidorganisatie van plan zijn grote acties te
gaan voeren, en wil je kijken of er ondersteuning van de Woonbond mogelijk is, neem dan contact
op met de consulent.


