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. Volg op 25 mei 1 van de 3 webinars voor een gratis demo.

Meer over de webinars

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.

Webinar: Vrijwilligers behouden in coronatijden
De aanslepende coronacrisis vergt wat geduld en flexibiliteit van je
vrijwilligers. Hoe houd je best contact met je vrijwilligersteam en geef je hen
goesting om er binnenkort weer volledig in te vliegen? In deze allerlaatste editie
op 31 mei leer je enkele motivatietechnieken om hen aan boord te houden.

Ondersteun de vaccinatievrijwilligers
Hoe verloopt de samenwerking met de vrijwilligers in jouw vaccinatiecentrum?
En wat drijft hen? Vul deze survey in en werk zo mee aan een solide
vrijwilligersbeleid. We houden je nadien op de hoogte van de
onderzoeksresultaten en aanbevelingen. Schrijf mee geschiedenis in de
grootste vaccinatiecampagne ooit.

Onze man Jan assisteerde in een vaccinatiecentrum

Dankzij talrijke vrijwilligers draaien
de vaccinatiecentra intussen op volle
toeren. Onze collega Jan kreeg de
kans om als onthaalsteward mee te
draaien in het vaccinatiecentrum
Vaxpo in Kortrijk. Een resem 80plussers kregen op die dag hun
tweede prik. Hij sprak ook met
enkele enthousiaste vrijwilligers.
Lisa: "De eenzaamheid bij deze
leeftijdsgroep is schrijnend. Velen
zijn blij met het gesprekje tijdens het

kwartier wachttijd na de inenting."

Lees de belevenis van Jan

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
organisaties. Daarom loopt de levering van bestellingen en boeken ook tijdelijk
vertraging op. In de tweede week van mei kan je je bestelling verwachten.

Eerstvolgende webinars:
•

18 mei en 27 mei 2021: webinars over vrijwilligerswerk in vaccinatiecentra

•

25 mei 2021: webinar Beheer je vrijwilligersgegevens van Assist

•

31 mei 2021: webinar Vrijwilligers behouden

•

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

