
   
 

“Ons hart klopt voor u” op sociale media 
 
In dit document vindt u enkele tips en voorbeelden om “Ons hart klopt voor u” op uw sociale 
mediakanalen te gebruiken.  
 

1. Inleiding  
  

• Soorten posts  
o U kan algemene posts maken over de campagne.  
o U kan “Ons hart klopt voor u” verwerken in persoonlijke posts. 

 
• Url 

o Verwijs zoveel mogelijk naar de website www.onshartkloptvooru.be Zo maken we 
het label samen bekend. Op die manier genereren we bezoekers naar de website en 
maken we van “Ons hart klopt voor u” een (bekend) merk. 

o In uw posts kan u ook linken naar uw persoonlijke pagina op de portaalwebsite.  
 

• Afbeelding  
o Kies een van de engagementen, een combinatie van de engamenten of het logo  
o Gebruik een foto of een video van het promotiemateriaal:   

 Een foto van de banner 
 Een groepsfoto met medewerkers die een t-shirt dragen 
 Een groepsfoto met medewerkers die een button dragen  
 Een gedekte tafel met de placemats  
 Een placemat dat op een bureau ligt en waar op gedroedeld is 
 Een foto van een medewerker die de affiche omhoog hangt 
 Een groepsfoto bij de banner 
 Een wasdraad waaraan enkele t-shirts hangen  
 Foto’s van de stickers  
 Een foto van iemand die een button opspelt  

o Eigen afbeeldingen en video’s (zie ook verder). Het gebruik van beeldmateriaal is 
bijzonder belangrijk. Kan u video’s gebruiken? Des te beter, video’s (liefst korte, bv. 
30 seconden) scoren veel hoger in de algoritmes van sociale media. 

 
• Hashtag 

o Vermeld steeds #onshartkloptvooru  
 

2. Voorbeelden van algemene posts  
 
Vandaag start de campagne “Ons hart klopt voor u”. Ook wij doen mee. Wat dat betekent? Ontdek 
het op www.onshartkloptvooru.be    
Voorbeeld van een afbeelding: groepsfoto 
 
 

Ons woonzorgcentrumcentrum biedt kwaliteitsvolle en betrouwbare ouderenzorg 
vanuit het hart. Ontdek het op www.onshartkloptvooru.be  
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In onze zorgvoorziening krijgt u persoonlijke zorg, afgestemd op uw noden, want ons 
hart… klopt voor u Meer weten? www.onshartkloptvooru.be   
 
 
 

3. Voorbeelden van persoonlijke posts 
 
Verwerk het label zoveel mogelijk in persoonlijke posts zoals bij een vacature, het opzetten van de 
kerstboom, een attentie van Sinterklaas, het bereiden van maaltijden, verjaardagen vieren, bezoek 
van een huisdier, ergotherapie …  
 
Maak de engagementen persoonlijk door er een concrete actie of een getuigenis van een 
medewerker aan te koppelen. Bijvoorbeeld:  

• “Hier wordt vers gekookt. Wij hebben aandacht voor de individuele noden van onze 
bewoners zoals diëten, eetproblemen of allergenen.” 

• “We hechten veel belang aan respect en privacy van de bewoners. Als ze liever een ander 
moment hebben om de kamer te poetsen, bespreken we dat.” 

• “Wij volgen regelmatig bijscholing en opleiding.” 
• “Het geeft me voldoening als ik een oplossing kan bieden. Ik hou ervan als de bewoners en 

de familie tevreden en gelukkig zijn.” 
 
Dit zijn enkele voorbeelden van voorzieningen die #onshartkloptvooru hebben verwerkt in een 
persoonlijke post, met een afbeelding en/of een video:  
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