
 

Innoveer je 

gegevensbeheer 

Wil je je vrijwilligersgegevens eenvoudig beheren? Move over, schuiven vol 

papierwerk. Met het CRM-platform van Assist kan je als organisatie of lokaal 

bestuur alles online bewaren en instellen. Denk aan contactgegevens van 

vrijwilligers, onkostennota's, verzekeringen, online inschrijvingsformulieren en 

nog veel meer. Bekijk hieronder de videodemo om het platform te ontdekken. 

Test het een maand lang gratis uit en ontvang 10% korting bij vermelding van 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 

 

 

Ontdek meer in de demo  

 

 

 

  

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=47b817581b&e=6c41de9048


 

 

 

Webinars: de Vrijwilligerswet 

Als coördinator of verantwoordelijke wil je je vrijwilligers natuurlijk juridisch 

correct en piekfijn behandelen. Hoeveel bedraagt de vergoeding voor 

vrijwilligers? Wat met aansprakelijkheid en verzekeringen? En wat valt er juist 

onder vrijwilligerswerk? In dit webinar op donderdag 3 juni en maandag 7 

juni (telkens 19.30 u. - 22 u.) doen onze experts de finesses van de 

Vrijwilligerswet uit de doeken. 

 

 

 

 

Webinars: Onkosten van vrijwilligers vergoeden 

Hoeveel bedraagt de maximale kostenvergoeding per vrijwilliger? Wat betekent 

forfaitair? En hoe registreer je alle onkosten? In dit webinar leer je er alles over. 

Bovendien krijg je de kans om al jouw vragen af te vuren als boekhouder van 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=fa4a19ea46&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=07295f4a39&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=7867f1889a&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=7867f1889a&e=6c41de9048


 

een organisatie of vrijwilligerscoördinator. Schrijf je in voor dit webinar op 

woensdag 9 juni (9.30 u - 11.00 u.) of op maandag 14 juni (13.30 u - 15 u.). 

 

 

 

 

 

Pittige verhuis naar de Peperfabriek 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft een nieuw stekje! Sinds mei vind je 

ons in de Peperfabriek in Antwerpen tussen heel wat andere vurige en sociaal 

bewuste organisaties. Klop gerust aan in de Breughelstraat 31-33. 

 

Verken de nieuwe route 

  

 

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=7ad555453f&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=1756248603&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=758ea8efff&e=6c41de9048


  

 

 

 

 

Webinars: Vrijwilligers werven 

 In deze interactieve workshop oefenen we hoe we op een planmatige manier 

vrijwilligers werven. En we onderzoeken de verschillende wervingskanalen: 

eigen netwerk, vacaturewebsites, sociale media. Ten slotte gaan we na hoe je 

de juiste doelgroep bereikt. Schrijf je nu in voor dit webinar op dinsdag 22 juni of 

donderdag 8 juli, telkens van 10.00 u. tot 12.30 u. 

 

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=4128522f4a&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=80121ff06d&e=6c41de9048


 

 

Eerstvolgende webinars: 

• 3 en 7 juni 2021: webinars over de Vrijwilligerswet  

• 29 april - 8 juni 2021: webinarreeks Zorgzame Buurten van UCLL Hogeschool 

• 9 juni - 14 juni 2021: webinars over de onkostenvergoeding voor vrijwilligers 

• 22 juni en 8 juli 2021: webinars over vrijwilligers werven 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=8c87d14248&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=62a4a35cdb&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=2405b632c6&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=11a71facd9&e=6c41de9048

