
Boonen Communicatie, Proud en
Syveon Internet Solutions

Wie zijn wij?

Wij zijn drie netwerkpartners die al jarenlang samenwerken. De zorgsector is voor 

ons bekend terrein. Er verandert veel in de zorg. Als directeur/bestuurder speelt u 

daar op in. Uw strategie voor de toekomst? Die zetten wij om in een helder verhaal 

gericht op uw doelgroep en stakeholders. Met communicatiemiddelen die bij uw 

organisatie en doelgroep passen.

Onze aanpak

U heeft te maken met één contactpersoon. Dit is Suzanne Boonen, van Boonen 

Communicatie. Zij is gespecialiseerd in communicatie in de zorgsector. 

Afhankelijk van uw vraag geeft Suzanne een gericht communicatieadvies. 

Welke communicatiemiddelen zetten we in? Hier komt vormgeving bij kijken 

en kennis en ervaring over off� line en online concepten. Deze kennis hebben wij 

samen in huis. Suzanne brengt de verschillende partijen bij elkaar, voert de regie 

en coördineert alle werkzaamheden in nauw overleg met u, Proud en Syveon 

Internet Solutions. Wel zo eff� iciënt en handig voor u! 

Voor een groot aantal zorgcentra hebben wij gezamenlijk bijzonder fraaie 

opdrachten gerealiseerd. 

Professionele 
online en off� line 
communicatie 

door verregaande 
samenwerking!

Communicatie, 
vormgeving, 

off� line en online
concepten.

De zorgsector, voor ons bekend terrein!



Onze samenwerking, uw voordeel:

• ruime ervaring in de zorgsector
• geen overheadkosten 
• één contactpersoon
• korte lijnen
• goed op elkaar ingespeeld

Voorbeelden in de zorg die wij gezamenlijk gerealiseerd hebben:

• Sint Jozef Wonen en Zorg   www.sintjozefwonenenzorg.nl
• Zorgcentrum Beek & Bos   www.beekenbos.nl
• La Providence    www.laprovidence.nl
• Woonzorgcentrum De Beyart   www.debeyart.nl
• Netwerk Limburg    www.netwerklimburg.nl
• Zorgcentrum Vincent Depaul  (in ontwikkeling) 

Boonen Communicatie
• communicatie, advies & uitvoering
• projectmanagement 
• schrijven van teksten
• contentmarketing
• social media

Contactpersoon:
Suzanne Boonen-van Hees
In de Neerakker 23
6093 JH  Heythuysen
Telefoon: 06 113 227 30
info@boonencommunicatie.nl
www.boonencommunicatie.nl

Contactpersoon:
Geert Wassenberg
Schelkensven 50
6085 DG  Horn
Telefoon: 0475 33 56 57
info@proud.nl
www.proud.nl

Contactpersoon:
Bas Schrooijen
Louis Eijssenweg 6
6049 CD  Herten
Telefoon: 0475 49 78 41
info@syveon.com
www.syveon.com

Proud
• grafische vormgeving
• multidisciplinair ontwerpbureau
• specialismen identiteit, design en internet
• drukwerk

Syveon Internet Solutions  
• online concepten
• implementatie en inrichten content 

management systemen (CMS)
• online marketing in de vorm van e-mailings, 
 social media en zoekmachine optimalisatie

Wij bieden een totaalpakket:  communicatie,  vormgeving, offline  en  online concepten!

Zoals gezegd zijn wij drie onafhankelijke bureaus maar door nauwe samenwerking hebben wij met elkaar een prachtig 
totaalpakket te bieden. We hebben dit voor u op een rijtje gezet: 


