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Tips voor publiciteit voor de Dag van de Bouw 
 

1. Zet de open dag tijdig op jullie eigen website en op die van het project (als daar een aparte website voor is).  

 

2. Vraag aan collega’s om een berichtje/uitnodiging via hun eigen social mediakanalen te versturen aan vrienden 

en bekenden. Ook kun je gebruik maken van buurt-appgroepen zoals Nextdoor en online prikbordgroepen. 

 

3. Ben je actief op social media, plaats daar ook berichten over de Dag van de Bouw. Gebruik daarbij de 

#dagvandebouw, #debouwmaakthet. Een eigen hashtag passend over het project kan ook. Zo zijn alle berichten 

hierover snel en overzichtelijk terug te vinden.  

 

4. Plaats ook gedurende de dag foto’s en filmpjes met de #dagvandebouw, #debouwmaakthet op je eigen social 

mediakanalen om een indruk van het project en de activiteiten te geven. Na afloop kun je een bericht plaatsen 

over hoe dag verliep en het aantal bezoekers, samen met een paar foto’s. 

 

5. Inventariseer welke huis-aan-huisbladen en lokale kranten er verschijnen in een straal van zo’n 20 kilometer 

rondom het bouwproject. De mailadressen van de redactie staan vaak in de kranten of op de bijbehorende 

websites. Zo niet, bel ze dan even op om de juiste mailadressen op te vragen.  

 

6. Zijn er andere belangrijke lokale en/of regionale kranten, bladen, websites of omroepen (radio en/of televisie), 

zoek daar dan ook de mailadressen van op. Op lokaleomroep.startpagina.nl vind je een overzicht van lokale 

omroepen voor radio en TV per provincie in Nederland met een eigen website. 

 

7. De media houden van actualiteit. De meeste kans op plaatsing in huis-aan-huisbladen is 1-2 weken voordat de 

Dag van de Bouw plaatsvindt. Bij regionale dagbladen is dat vaak één tot een paar dagen voor 18 juni. 

 

8. Let erop dat de meeste huis-aan-huisbladen op dinsdag, woensdag of donderdag verschijnen. Hou daar rekening 

mee met het versturen van het bericht. Voor plaatsing in de krant van 16 juni, is het handig om het persbericht 

in de week van 6 juni te versturen. Verstuur niet op een vrijdag, feestdag of in het weekend. 

 

9. Het handigste is als het persbericht als platte tekst in de ‘body’ van de mail gezet wordt, en niet als bijlage. 

Logo’s blijven doorgaans in de spamfilters hangen en kun je dus net zo goed niet meesturen. De mailadressen 

van de redacties en journalisten zet je in de bcc en je verstuurt de mail in de cc aan jezelf. 

 

10. Een goede foto van het project bevordert de plaatsing. Het moet dan wel een foto zijn die geschikt is om 

afgedrukt te worden in de kranten. Hou hierbij 1mb als grootte van de foto aan. 

 

11. Veel huis-aan-huisbladen hebben de mogelijkheid op hun website om zelf nieuwsberichten te uploaden. Maak 

hier gebruik van en zorg voor een leuke foto die erbij geplaatst kan worden. 

 

12. Is er een lokale omroep actief, benader deze dan telefonisch en vraag of ze het leuk vinden om in de dagen 

voorafgaand aan de Dag van de Bouw alvast een rondleiding te krijgen. Hier kunnen ze dan een item van maken 

voor radio en/of televisie, wat hopelijk kijkers of luisteraars zal enthousiasmeren om op de dag zelf het project te 

komen bezoeken. 

 

13. Je kunt altijd overwegen om de open dag ‘officieel’ te laten openen, bijvoorbeeld door de wethouder, 

burgemeester, een schoolklas kinderen, een lokale sporter of een BN’er uit de buurt. Dit maakt het vaak wel wat 

aantrekkelijker voor de media om over te berichten.  

 

14. Biedt media ook aan om op 18 juni een aparte rondleiding te geven (zorg dan wel dat iemand hiervoor 

beschikbaar is), zodat ze er een mooi verslag van kunnen maken. 

https://bouwendnederland.sharepoint.com/sites/AFD_Communicatie/Gedeelde%20documenten/Campagnes/Dag%20van%20de%20Bouw%20(CM0402)/lokaleomroep.startpagina.nl

