
Campagne Zorgnet-Icuro
social profit ouderenzorg

Ons hart klo pt voor u



DOEL?
Een sterk imago
voor onze social profit 
ouderenzorg



Negatieve berichten over de sector

Sterke communicatie bij de concurrentie

Belang van fierheid op job en positieve 
werkomgeving

Aantrekkelijk zijn voor nieuwe collega’s

WAAROM?



Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

Levenskwaliteit

Gemoedsrust

Persoonlijke aanpak

Wat maakt social-profit 
ouderenzorg uniek?

Niet winstgedreven, maar mensgedreven

Grootste netwerk in Vlaanderen

Zorgaanbod van a tot z (verschillende zorgvormen) 

Goede banden met de lokale gemeenschap

Wat zoeken onze ouderen 
en hun familie? 



Creatie van een label, 
een merk dat herkenbaar 
is voor de mensen

Een merk dat warmte, 
hartelijkheid en 
gedrevenheid uitstraalt



Hier krijgt u persoonlijke zorg
afgestemd op uw noden want ons hart… klopt voor u.

Hier vindt u een hartelijke thuis 
we creëren een veilige, warme en vertrouwde omgeving en bouwen zo 
mee aan een nieuwe thuis.

Hier werken warme, gemotiveerde én deskundige mensen
zij geven echt om u en om elkaar.

Hier bespreken we uw zorgtraject zoveel mogelijk in dialoog
zowel met u als met uw naasten.

Hier staat uw levenskwaliteit en uw welzijn centraal 
we gaan er steeds respectvol en verantwoordelijk mee om.

Hier gaan al onze inkomsten naar uw zorg én onze medewerkers
dat is de kern van ons sociaal ondernemerschap. 

Alle deelnemende 
voorzieningen aan de campagne 
onderschrijven
zes engagementen



Overzicht aanbod van alle deelnemende 
voorzieningen – leden Zorgnet-Icuro 
(social profit)

Eén pagina per deelnemende 
zorgvoorziening

Online vanaf 7 december 2020

EXTERNE 
COMMUNICATIE IN 2020

Website www.onshartkloptvooru.be



‘Ons klopt voor u’ bekendmaken bij 
toekomstige klanten

Mensen naar de website leiden

EXTERNE 
COMMUNICATIE  
IN 2020 en 2021
Communicatiecampagne 
met als doel:

Op radio en online 
(najaar 2020 en voorjaar 2021)

RadiospotsOnline advertenties



Hoe passen we de engagementen toe in 
onze voorziening?

Hoe maken we het elke dag waar?

VOLGENDE STAPPEN 
INTERN



Externe communicatie vanaf december 
2020 (website, sociale media)

Label en engagementen zichtbaar in 
zorgvoorziening

VOLGENDE STAPPEN 
EXTERN





Hoe maken wij het waar?
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