WAT BETEKENT ONS NIEUW LOGO?

Waarom een nieuw logo?

Kleuren

Op 9/1/2020 wordt het UPC Sint-Kamillus omgedoopt
tot Zorggroep Sint-Kamillus en nemen we een nieuw
logo in gebruik met een aangepaste huisstijl.
Waarom?
• Uit een bevraging in 2018 gaf 2/3 van de deelnemers aan dat een nieuw logo of een
modernisering van het bestaand logo wenselijk
zou zijn.
• Sint-Kamillus veranderde doorheen de tijd, met
meerdere campussen en mobiele teams en in het
bestaande logo lag de nadruk te veel op de toren.

We overwogen nieuwe kleuren & toetsten af aan
andere logo’s van BVL-voorzieningen. Conclusie?
We behouden onze vertrouwde kleuren, maar
frissen ze op en maken ze iets zachter.

Betekenis symbolen
• Een vloeiende ‘S’: Sint-Kamillus is altijd in
beweging.
• De symbolen verwijzen naar mensen. De kern van
onze werking is zorg voor mensen.
• De symbolen (mensen) hebben een verschillende
‘kleur’, een eigenheid, en met hun eigenheid gaan
ze in interactie: patiënt-zorgverlener, zorgverlenercollega, patiënt-familie, familie-zorgverlener, …
Ze zoeken aanknoping en verbinding en kunnen
toch ook hun eigen weg zoeken en gaan.
• In de symbolen zie je ook ‘vraagtekens’:
- Men komt in Sint-Kamillus vaak toe met
vraagtekens.
- En de weg naar herstel verloopt gebaseerd
op deze vragen en ligt nog open.
- De dynamiek van een zorgorganisatie: niet
alles is op voorhand ingevuld: er blijven
vraagtekens en er is ruimte voor groei en
verandering.
• Een (levens)weg afleggen. Deze is vaak bochtig, en
soms onderbroken (zie punt). Maar, een punt is ook
een moment met mogelijkheden: een moment van
rust, van loslaten, van een nieuw begin, ...
• Elkaar (weer) in balans brengen.
• Open perspectief: we werken en bewegen naar
buiten toe: vermaatschappelijking - resocialisatie.
• Met elkaar verbonden zijn zonder aan elkaar vast te
hangen.

• Blauw staat voor stabiliteit, intelligentie, vertrouwen
en evenwichtigheid.
• Groen verwijst naar de groene omgeving van onze
campussen: een troef! Groen ontspant het zenuwstelsel, is rustgevend en associëren we met genezing,
gezondheid en balans. Groen is ook de kleur van
nieuw leven: een positieve kleur die verwijst naar
harmonie, vernieuwing, veiligheid en voorspoed.
• Blauw-Groen: zo herkent men Sint-Kamillus en zo
onderscheiden we ons binnen de voorzieningen van
de VZW Organisatie van Broeders van Liefde.

Naam
Onder de naam Zorggroep Sint-Kamillus blijft onze
kerntaak ‘psychiatrische zorg’, maar werken we
toekomstgericht en kijken we ook toekomstgericht
naar opportuniteiten en noden en staan we open
voor nieuwe bijkomende kansen en uitdagingen.

Nieuwe website
• Coming soon! (februari 2020)

Nieuw algemeen e-mailadres
Nieuw e-mailadres onthaal Sint-Kamillus:
info@kamillus.broedersvanliefde.be !

Vragen?
Dienst communicatie: tel. 016 452 990 of mail naar:
veerle.debent@kamillus.broedersvanliefde.be

