
 
 

Voorbeeldcommunicaties om “Ons hart klopt voor u” 
aan te kondigen 
 
In dit document vindt u voorbeeldteksten die u kan gebruiken om “Ons hart klopt voor u” verder 
intern en extern bekend te maken: aan uw medewerkers, raad van bestuur, familieleden, netwerken 
…  
De voorbeeldcommunicaties willen u inspiratie bieden. U kan ze uiteraard aanpassen aan uw 
specifieke situatie. 
 

1. Intern: aan medewerkers en raad van bestuur 
 
Powerpointpresentie over de campagne 
 
Hier vindt u een voorbeeld van een bondige powerpointpresentatie. 
 
Presentatie voor infoschermen 
 
Hier vindt u een presentatie die u kan laten draaien op infoborden. 
 
Voorbeeldtekst voor mailing of personeelsblad (lange versie)  
 

Ons hart klopt voor u  
 
Ons woonzorgcentrum/onze voorziening neemt deel aan de campagne 
'Ons hart klopt voor u', een initiatief van Zorgnet-Icuro, de koepel 
waartoe wij behoren. Hiermee willen we tonen dat wij ons samen met 
hart en ziel inzetten om onze bewoners met de best mogelijke en veilige 
zorg te omringen. Door deel te nemen aan “Ons hart klopt voor u” tonen 
we aan de buitenwereld én aan elkaar dat onze zorgvoorziening/wij 
kwaliteitsvolle en betrouwbare ouderenzorg vanuit het hart aanbiedt. 

Hiermee willen we een tegengewicht bieden voor de vaak negatieve berichtgeving over de 
ouderenzorg. 
 
“Ons hart klopt voor u” bestaat uit een logo/baseline, een website en 6 engagementen die wij als 
zorgvoorziening onderschrijven:   

• 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 staan 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  
 

https://www.zorgneticuro.be/sites/default/files/general/Presentatie_onshartkloptvooru.pdf
https://zorgneticuro.wetransfer.com/downloads/5d03faa5e4db93feac28fa2730fb4a0b20201130202801/f32b414650ca2e727ca1d867c41d209020201130202801/abc2ad?utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=download_button&utm_source=notify_recipient_email


 
 

De portaalsite www.onshartkloptvooru.be geeft een overzicht van het zorgaanbod van alle 
voorzieningen ouderenzorg die meedoen aan de campagne en lid zijn bij Zorgnet-Icuro. Enkel 
voorzieningen uit de social profit kunnen het label “Ons hart klopt voor u” gebruiken. Elke 
deelnemende instelling krijgt een pagina om zichzelf voor te stellen. Er is ook een handige 
zoekfunctie waarmee mensen heel gericht de geschikte zorginstelling kunnen vinden. “Ons hart klopt 
voor u” zal gepromoot worden via spots op de radio en een online advertentiecampagne.  
Ontdek het vanaf 7 december op www.onshartkloptvooru.be   
 
Voorbeeldtekst voor mailing of personeelsblad (korte versie)   
 
Ons hart klopt voor u  
 
Ons woonzorgcentrum/onze voorziening neemt deel aan de campagne 'Ons hart klopt voor u', een 
initiatief van Zorgnet-Icuro, de koepel waartoe wij behoren. Hiermee willen we tonen dat wij ons 
samen met hart en ziel inzetten om onze bewoners met de best mogelijke en veilige zorg te 
omringen. Door deel te nemen aan “Ons hart klopt voor u” tonen we aan de buitenwereld én aan 
elkaar dat onze zorgvoorziening/wij kwaliteitsvolle en betrouwbare ouderenzorg vanuit het hart 
aanbiedt. Hiermee willen we een tegengewicht bieden voor de vaak negatieve berichtgeving over de 
ouderenzorg. 
 
“Ons hart klopt voor u” bestaat uit een logo/baseline, een website en 
6 engagementen die wij als zorgvoorziening onderschrijven. De 
portaalsite www.onshartkloptvooru.be geeft een overzicht van het 
zorgaanbod van alle voorzieningen ouderenzorg die meedoen aan de 
campagne en lid zijn bij Zorgnet-Icuro. Enkel voorzieningen uit de 
social profit kunnen het label “Ons hart klopt voor u” gebruiken. Elke 
deelnemende instelling krijgt een pagina om zichzelf voor te stellen. Er 
is ook een handige zoekfunctie waarmee mensen heel gericht de 
geschikte zorginstelling kunnen vinden. “Ons hart klopt voor u” zal 
gepromoot worden via spots op de radio en een online 
advertentiecampagne.  
Ontdek het vanaf 7 december op www.onshartkloptvooru.be   
 

2. Extern: voorbeeldcommunicatie voor een nieuwsbericht op 
uw website of in de externe nieuwsbrief voor families, 
netwerken … 

 
Ons hart klopt voor u 
 
Ons woonzorgcentrum/onze voorziening draagt het label “Ons hart klopt voor u”. We onderschrijven 
hiermee zes engagementen waarbij mens en zorg centraal staan: 

• 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  

http://www.onshartkloptvooru.be/
http://www.onshartkloptvooru.be/
http://www.onshartkloptvooru.be/
http://www.onshartkloptvooru.be/


 
 

• Hier staan 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  

 
We gaan samen met al onze medewerkers voor echte levenskwaliteit in een veilige zorgomgeving. 
Want ons hart klopt voor u! 
 
Alle voorzieningen met het label “Ons hart klopt voor u” zijn aangesloten bij Zorgnet-Icuro, een 
Vlaams netwerk van zorgcentra die kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg vanuit het hart 
bieden.  
 
Meer info op www.onshartkloptvooru.be 

http://www.onshartkloptvooru.be/

