
 
 

Invulwijzer www.onshartkloptvooru.be 
 
 
Account 
Je ontving per mail om een paswoord voor je account in te stellen. Je account is gekoppeld aan je 
mailadres. Na het aanmaken van je account kan je de startpagina bereiken via 
https://fluxwebdesign5.be/customer/hetkloptvooru/mijn-account/ 
Met een account kan je meerdere pagina’s van voorzieningen aanmaken en beheren, bv. voor een 
groep voorzieningen.  
Een pagina van een voorziening daarentegen kan slechts gekoppeld zijn aan één mailadres/account. 
Het is dus niet mogelijk om met twee personen tegelijk beheerder te zijn van één pagina. In dat geval 
dien je je paswoord voor deze account aan je collega door te geven. 
 
Helpdesk 
Heb je vragen of ondervind je technische problemen? Stuur dan een mailtje naar 
onshartkloptvooru@zorgneticuro.be. We helpen je zo snel mogelijk verder. 
 
Welke browser? 
De toepassing werkt in elke browser. Kan je zelf kiezen? Dan adviseren wij te werken met Chrome. 
 
Aanmaak pagina 
Je maakt een pagina aan per voorziening die op hetzelfde adres gelegen is. De voorziening kan 
verschillende vormen van zorgaanbod hebben: 

• Woonzorgcentrum 
• Assistentiewoning 
• Kortverblijf 
• Centrum voor dagverzorging 
• Thuiszorg/thuisverpleging 
• Lokaal Dienstencentrum 

Zijn er bij jouw zorgvoorziening meerdere campussen op verschillende adressen? Maak hiervoor dan 
aparte pagina’s aan. 
Voor een groep van zorgvoorzieningen wordt geen aparte pagina aangemaakt. Behoort jouw 
voorziening tot een groep? Vermeld dit dan in de voorstellingstekst. 
 
Bewaren en opslaan 
Wanneer je de eerste keer een pagina aanmaakt dien je het hele formulier te doorlopen vooraleer je 
op het einde via “preview” en daarna “publiceren” je input kan bewaren. Je kan tussentijds niet 
opslaan. Heb je (nog) niet alle gegevens bij de hand, dan kan je je de eerste keer best beperken tot 
het invullen van de verplichte velden. Dat zijn er niet veel. Daarna doe je “preview” en “publiceren”. 
Vervolgens wordt je pagina goedgekeurd door de administrator. Daarna is je pagina gepubliceerd 
maar ze staat uiteraard nog niet publiek online. Dat gebeurt pas vanaf 16 november. 
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De volgende keer kan je dan je pagina bewerken en aanvullen. Je dient wel telkens alle stappen te 
doorlopen. Op het einde doe je om je wijzigingen op te slaan telkens “preview” en “publiceren”. 
 

 
 
 
Je doorloopt stap voor stap de verschillende velden en deelpagina’s. Het systeem wijst je de weg. 
Eerst wordt je gevraagd om algemene info te geven over je zorgvoorziening; daarna doorloop je de 
tabbladen die info geven over de verschillende zorgvormen die je aan het begin van je pagina hebt 
aangekruist. Bij de velden staat telkens een korte uitleg welke info je dient in te geven. 
 
 
Extra uitleg/tips bij enkele velden 
 
Zorgvoorziening naam 
Hier vragen we om enkel de naam van je zorgvoorziening in te geven, zonder wzc of vzw erbij, en 
zonder vermelding van de plaatsnaam (het adres wordt immers meteen onder de naam vermeld, ook 
in de korte zoekresultaten). Bijvoorbeeld: 

- Sint-Elisabeth 
- Kloosterhof 
- ZNA Joostens 

Het is belangrijk dat de namen zo kort mogelijk gehouden worden om een mooie schikking van de 
resultaten te bekomen.  
Je kan bij assistentiewoningen, centrum voor dagverzorging en lokaal dienstencentrum in de 
desbetreffende tabbladen ook een aparte naam opgeven. 
 
Foto’s/logo 
Zorg voor aantrekkelijke, levensechte, dynamische en positieve beelden die de engagementen kracht 
bijzetten. Ze moeten in de eerste plaats de doelgroep aanspreken: de ouderen die op zoek zijn naar 
zorg, hun familie en mantelzorgers. Je kan ook foto’s van gebouwen toevoegen, maar zet die bij 
voorkeur niet op de eerste positie. Het is immers dat beeld dat getoond wordt in de pagina met de 
zoekresultaten. Kijk vooraf het formaat van je foto’s na. Foto’s dienen minimum 600 x 600 px te zijn, 
en zijn bij voorkeur niet groter dan 2MB. Die formaten gelden ook voor je logo. 
 
Even voorstellen 
Schrijf hier een korte, wervende tekst waarin je je zorgvisie, aanpak en waarden voorstelt. Gebruik 
eenvoudige woorden, geen jargon, levendige taal die aanspreekt, geen te lange zinnen. Het is niet de 
bedoeling om hier te vermelden hoeveel bedden of assistentiewoningen je voorziening telt. Die info 
kan je kwijt in de andere velden. Hier kan je vermelden of je nog een speciaal aanbod hebt, of indien 
jouw zorgvoorziening behoort tot een groep of samenwerkingsverband.  
 

Voorbeelden introductietekst  
 

1. Dit is dan ook de kern van onze opdracht: levenskwaliteit verkrijgen bij oudere 
mensen die om diverse redenen zich niet meer kunnen handhaven in hun thuissituatie. 
Daarom proberen wij zoveel mogelijk in te gaan op de vragen van de bewoners en hun 
familie, proberen we aandacht te hebben voor alle aspecten die de bewoners kunnen 
gelukkig maken en hen een warm thuisgevoel geeft. 

 



2. We dragen huiselijkheid hoog in het vaandel. We trachten dit te realiseren door het 
thuismilieu zo veel mogelijk na te bootsen. Medewerkers dragen geen arbeidskledij, 
activiteiten worden maximaal op de woning georganiseerd, inspraak m.b.t. wat op tafel komt 
en welke activiteiten worden gepland. 

 
3. Dat je hier kunt rekenen op deskundige zorg spreekt voor zich. Maar onze 
medewerkers doen er ook alles aan om je er thuis te laten voelen, vanuit een visie van 
presentie en herstel. Niet alleen de vraag 'wat kan ik voor je doen?', maar ook ‘wie kan ik 
voor je zijn?’ is wat ons drijft. Ouder worden gaat onvermijdelijk gepaard met verlies. Maar 
als mens ben je meer dan datgene wat je beperkt. Daarom focussen wij op je sterktes, wat je 
wel kan, op plannen of doelen die je je nog stelt, op je persoonlijke ontwikkeling, op relaties 
die belangrijk voor je zijn. 

 
Testimonials 
Dit kunnen getuigenissen zijn van medewerkers, bewoners, familie of externen. Zorg ook hier voor 
korte, begrijpbare teksten of quotes; herkenbaar en uit het leven gegrepen.  
 
Bij de testimonials kies je voor een foto of een video. De video is een link naar een video die op 
Youtube of Vimeo staat. Kies voor korte, krachtige en sprekende video’s. Er is ruimte voor max. 4 
testimonials. 
 

Voorbeelden testimonials  
 

1. Bewoonster X: 'Na een jarenlange alcoholverslaving ben ik opgenomen in het 
algemeen ziekenhuis omdat ik volledig bedgebonden was en niet meer kon eten. Na een 
tijdje in het ziekenhuis, kwam ik terecht bij X. Na intensieve begeleiding van de kinesisten en 
ergotherapeuten, en de enorme steun van alle verpleeg- en zorgkundigen kan ik nu weer 
stappen! De vooruitgang die ik hier heb gemaakt is immens en heb ik volledig aan hen te 
danken. En daar ben ik enorm dankbaar voor.' 

 
2. Verpleegkundige X versterkte in het begin van de coronacrisis ons team: 'Ik ben een 
kritisch persoon. Mijn standaard is: wil ikzelf of mijn familie hier verzorgd worden? Als het 
ooit nodig is, mogen de mensen van X mijn moeder verzorgen. Dat is het grootste 
compliment dat ik kan geven. Het geduld waarmee men hier met mensen omgaat is 
fantastisch en het niveau van zorg is dik oké.' 

 
3. In de namiddag wil X graag een tochtje maken met de elektrische duofiets. Daar gaat 
het team graag op in. Bewoners komen niet alleen naar X omdat zij zorgbehoevend zijn. De 
wens is dat zij zich hier ook thuis voelen en die activiteiten kunnen doen die ze graag doen. 

 
 
 


