
Naar een volwaardig CRM-platform
voor lokale besturen waarmee het lokale 

vrijwilligerswerk online kan beheerd worden.



Wat is Assist? 

• Een online CRM-platform, ooit gestart in 1996 als administratie-
en boekhoudprogramma voor lokaal jeugdhuis

• Doorheen de jaren uitgegroeid tot ‘in the cloud’ totaaloplossing
voor CRM, ledenbeheer, administratie, boekhouding…

• En dit op ‘alle niveau’s’: lokaal bestuur, koepelvereniging of
federatie, lokale vereniging, individuele vrijwilligers of leden…

• Met unieke kijk op automatisering van moeilijke administratieve 
processen



Wie werkt nu al met Assist?

• Meer dan 850 jeugdhuizen, sport- en hobbyclubs, muziek-, dans-
en toneelverenigingen,...

• Samenwerking met koepels/federaties (jeugd, sport, cultuur)



Samenwerking met VSVw
• Vlaamse Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVw) was op zoek naar

CRM-oplossing voor vrijwilligerswerk binnen lokale besturen

• Na enkele verkennende gesprekken bleek een ‘match’ voor de hand

• Opstart Werkgroep + test-periode met 7 test-gemeenten/steden

• Doel is om tegen januari 2021 een eerste versie van het CRM-
platform aan te bieden

• Geen kortstondig project, wel duurzame samenwerking: platform 
zal de komende jaren blijvend uitgebreid en verbeterd worden 



Iedereen een ‘eigen omgeving’

Overkoepelend niveau
(vrijwilligerscoördinator)

Dienstniveau
(diensthoofd)

Adviesraden / Werkgroepen
(voorzitter, verantwoordelijke…)

Individueel niveau
(vrijwilliger)



Iedere medewerker of verantwoordelijke krijgt
een eigen account met unieke lees- en schrijfrechten.



Op het startscherm kan je meteen een aantal vaak-gebruikte
acties doen of nakijken of er kandidaat-vrijwilligers zijn.



In de rubriek ‘Gemeente / Stad’ kan je je abonnement aan de
specifieke organisatie van jouw vrijwilligersbeleid aanpassen.



In Assist werken we vaak met een ‘Checklist’, een lijst met 
vragen die je helpt om iets in te stellen of op te maken.



Zo kan je aangeven of je Assist wilt gebruiken voor een gemeente
of een stad, en de benaming van die gemeente of stad opgeven.



Je kan opgeven of je organisatie opgedeeld wordt in meerdere
gemeente- of stadsdiensten (die je later zal kunnen opgeven).



Je ziet dat de navigatie aangepast wordt en de rubriek ‘Stadsdiensten’ 
verschijnt. Hetzelfde kan je doen voor eventuele adviesraden.



Tenslotte heb je daarnaast eventueel nog enkele andere werkgroepen of 
vrijwilligersgroepen (zoals een jaarlijkse werkgroep voor de Jaarmarkt).



Assist wilt ook weten of jullie vrijwilligers al dan niet
verzekerd worden door het lokaal bestuur zelf.



Is dat het geval, dan kan je de verschillende soorten
verzekeringen die jullie aanbieden één voor één ingeven.



Dit is een detailfiche van zo’n verzekering. Bij elk record dat je
in Assist opslaat, vind je steeds een open veld voor ‘Meer info’. 



Als je alle verzekeringen hebt opgeslagen,
ziet het overzicht er zo uit.



Tenslotte vraagt Assist je nog of jullie vrijwilligers vergoed worden
en zoja, welk systeem van kostenvergoeding jullie hanteren.



Als de hele ‘Checklist’ is afgewerkt, staan alle vinkjes
op groen en kan je verder werken in Assist.



In de rubriek ‘Contactgevens’ kan je de
algemene adres- en contactgevens opgeven.



Heeft je lokaal bestuur één of meerdere gemeente- of stadsdiensten, dan 
beheer je deze in de rubriek ‘Stadsdiensten’ (of ‘Gemeentediensten’).



Als je alle gemeente- of stadsdiensten hebt ingegeven,
kom je tot een soortgelijk overzicht.



Per dienst kan je (niet verplicht) de specifieke
adres- en contactgegevens opgeven.



Via de keuzelijst ‘Welke gegevens’ bovenaan kan je
andere informatie over deze dienst opvragen.



Via de pagina ‘Vrijwilligers’ kan je alle vrijwilligers
beheren die bij deze dienst betrokken zijn. 



Rechts bovenaan dit overzicht vind je 4 knoppen.
Met de eerste knop kan je een adressenlijst opvragen.



Met de tweede knop kan je van deze groep
vrijwilligers adresetiketten opvragen.



De derde knop helpt je om snel en eenvoudig
een (groeps)mail te sturen naar al deze vrijwilligers.



En met de vierde knop kan je alle gegevens van
deze vrijwilligers exporteren naar Excel.



Hetzelfde kan je nu doen voor alle
adviesraden van de gemeente of stad.



Ook hier kan je indien wenselijk adres-
en contactgegevens opgeven.



En krijg je uiteindelijk een
overzicht van alle adviesraden.



Per adviesraad kan je een woordje
uitleg opgeven in het veld ‘Meer info’.



En kan je op dezelfde manier alle
vrijwilligers van deze adviesraad beheren.



In de rubriek ‘Vrijwilligers’ komen alle vrijwilligers
over alle groepen en raden bij elkaar.



In de rubriek ‘Vrijwilligers toevoegen en bewerken’ krijg je een overzicht 
van iedereen die zich als vrijwilliger inzet in jouw lokaal bestuur.



Door bovenaan de keuzelijst ‘Welke gegevens’ aan te passen,
krijg je in dit overzicht andere gegevens te zien.



Zo kan je er voor kiezen om per vrijwilliger
enkele persoonsgegevens te tonen.



Of een overzicht van waar welke vrijwilliger
actief is en welke rol zij/hij daar opneemt.



In de detailfiche van een lid kan je uiteraard
zijn persoons- en contactgegevens beheren.



Maar ook hier kan je via de keuzelijst ‘Welke gegevens’
andere informatie over deze vrijwilliger opzoeken of beheren.



Zo kan je bijhouden welke talenten en competenties een vrijwilliger 
heeft en welke taken, functies of rollen zij/hij graag wilt opnemen.



Via deze weg kan je een vrijwilliger indelen in een bepaalde 
vrijwilligersgroep en een contactpersoon in geval van nood opgeven. 



Door op de PLUS-knop te klikken, kan je zelf zoveel velden toevoegen als
je nodig hebt. Zoals in dit voorbeeld het extra veld ‘Beschikbaarheden’. 



In Assist zit ook een tool om snel en makkelijk
vrijwilligerscontracten op te maken.



Ook hier werken we met een handige ‘Checklist’.
Aan de hand van 6 vragen wordt het contract opgemaakt.



Eerst moet Assist weten wie de opdrachtgever is. Alle
gegevens die al in Assist staan, worden automatisch ingevuld.



Je hebt de keuze om een contract
op te maken voor 1 individuele vrijwilliger…



…of meteen voor een groep van vrijwilligers. In het tweede geval 
selecteer je de groep waarvoor je een contract wilt opmaken.



In zo’n vrijwilligerscontract moet een verantrwoordelijke staan
in geval van een ongeval. Deze kan je hier selecteren.



Je bent verplicht een verzekering ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’ af te 
sluiten, maar misschien werden er nog andere verzekeringen afgesloten. 



Vervolgens bepaal je via welk systeem de vrijwilligers vergoed
worden en/of er eventueel vervoerskosten vergoed worden



Ten slotte geef je op wie het contract
zal ondertekenen en waar dit gebeurt.



Heb je alle vragen correct overlopen en beantwoord,
dan verschijnt de knop ‘Vrijwilligerscontract opmaken’.



Assist maakt automatisch een vrijwilligerscontract op, ofwel voor
die ene, ofwel voor de groep vrijwilligers die je opgegeven had.



Per vrijwilliger wordt op die manier een overzicht
bewaard van alle vrijwilligerscontracten doorheen de jaren.



Op dezelfde manier kan je, nadat een vrijwilliger zich ingezet heeft,
die vrijwilliger uitnodigen om een kostenvergoeding op te maken.



Ook hier bepaal je of het om één individuele
vrijwilliger gaat, of om een groep van vrijwilligers.



Vervolgens stuurt Assist een automatische mail naar die vrijwilliger(s).



Door in die mail op een unieke link te klikken, komt de vrijwilliger in een 
persoonlijke omgeving terecht waar hij een formulier kan aanvullen.



De vrijwilliger kan aanvinken op welke dagen hij geholpen heeft
en of er eventueel vervoerskosten moeten vergoed worden.



Eens de vrijwilliger het formulier verzonden heeft, verschijnt hiervan
op het startscherm van de vrijwilligerscoördinator een melding.



In de detailfiche van deze vrijwilliger kan je de
ingevulde kostenvergoeding snel terugvinden.



Je kan deze kostenvergoeding downloaden als PDF of
doormailen naar bijv. de financiële dienst van de gemeente/stad.



Heel wat lokale besturen doen op hun website een oproep
naar vrijwilligers. Kandidaat-vrijwilligers worden gevraagd
om een mailtje te sturen naar de vrijwilligerscoördinator.



In Assist kan je een webformulier instellen, waardoor de gegevens
van de kandidaat-vrijwilliger meteen in Assist bewaard worden.



In de footer van dit formulier wordt verwezen naar de privacyverklaring 
van de gemeente/stad. Gebruik je hiervoor de ‘GDPR-Helper’ in Assist, 

dan wordt automatisch doorgelinkt naar ‘jouw’ privacyverklaring in Assist.



De kandidaat-vrijwilliger geeft eerst zijn naam, geboortedatum en 
geslacht op. Op basis van deze gegevens controleren we of deze persoon 

al in Assist staat, om zo dubbele personen te vermijden.



Vervolgens haar/zijn adres en contactgegevens.



En eventueel wat voor vrijwilligerswerk zij/hij zou willen doen.



Afhankelijk van het antwoord, krijgt de kandidaat al wat eerste info.



Waardoor ook duidelijk wordt dat er een intake-gesprek zal volgen.



Alle teksten, zoals deze bedankingspagina,
kan je naar je eigen voorkeuren zelf aanpassen.



Van zodra een kandidaat-vrijwilliger zich heeft ingeschreven,
verschijnt ook hiervan een melding op het startscherm.



Via de rubriek ‘Kandidaat-vrijwilligers’ krijg je een overzicht
van alle kandidaten die nog opgevolgd moeten worden.



Via de rubriek ‘Voorkeuren en instellingen’ kan je het
inschrijvingsformulier naar je hand zetten.



Zo kan je om te beginnen aangeven of je
wel zo’n webformulier nodig hebt of niet.



En/of kandidaat-vrijwilligers na inschrijving meteen vrijwilliger worden
of toch eerst op een ‘wachtlijst’ terecht komen.



Hier kan je dan alle teksten van alle
pagina’s van het webformulier aanpassen.



En hier bepaal je welke velden je al dan niet wilt opnemen in het 
formulier, en welke van die velden al dan niet verplicht in te vullen zijn.



Nadat een kandidaat-vrijwilliger zich heeft ingeschreven,
kan een medewerker of verantwoordelijke een bevestigingsmail 

ontvangen. Hier bepaal je wie deze mail mag ontvangen.



Ook de titel en de tekst van de bedankpagina je aanpassen. Je kan
variabele waarden gebruiken om deze teksten persoonlijker te maken.



Hetzelfde kan je doen voor de bedankingsmail die de
kandidaat-vrijwilliger zal ontvangen na inschrijving.



Als je vervolgens een kandidaat-vrijwilliger wilt uitnodigen op
een intake-gesprek, kan je ook die uitnodigingsmail opmaken.



Tenslotte kijk je nog eens alle gegevens van de gemeente/stad
na die Assist nodig heeft om de footer correct op te maken.



Is alles correct ingesteld, kan je de unieke link naar ‘jouw’ webformulier 
kopiëren en integreren op je website of social media kanalen.



Op dezelfde manier kan je een persoonlijke omgeving instellen waar elke 
vrijwilliger terecht kan om zijn persoonlijke gegevens na te kijken.



Je bent vrij om te bepalen of je jouw vrijwilligers al dan niet
toegang geeft tot zo’n persoonlijke omgeving en/of ze hun gegevens

enkel kunnen lezen (nakijken) of ook zelf mogen bewerken.



Ook hier kan je bepalen welke velden ze al dan niet te zien krijgen.



Je kan nu en dan een automatische mail versturen met de expliciete 
vraag om hun gegevens na te kijken. Hier kan je deze mail opmaken.



Als alle vragen zijn opgelost, zijn zowel het inschrijvingsformulier
als de persoonlijke omgeving ‘Mijn Assist’ correct ingesteld.



In de rubriek ‘Personen’ kan je alle overige (contact)personen beheren 
waarmee je – naast vrijwilligers – ook mee in contact komt.



In de rubriek ‘Organisaties’ komen dan alle verenigingen, organisaties,
leveranciers… die nuttig zijn binnen jouw vrijwilligerswerking.



Je kan in Assist ook activiteiten toevoegen en beheren, deelnemers zich 
laten inschrijven via een webformulier en zelfs tickets verkopen.

Aangezien dit de ‘scope’ van deze presentatie overstijgt,
verwijzen we graag naar de Rondleiding die je kan downloaden op

www.assistonline.eu/faq/Assist_Activiteiten.pdf



Via deze rubriek zal het op termijn mogelijk zijn
om nog makkelijker te communiceren met vrijwilligers door mailinglijsten 

te beheren en standaard mails op te maken en inte stellen.



Omdat er in Assist heel wat persoonsgegevens bewaard worden,
hebben we een aparte rubriek ‘GDPR’ ontwikkeld, waar je aan de hand 

van een ‘GDPR-Checklist’ een Register en Privcacyverklaing kan opmaken.

Aangezien dit de ‘scope’ van deze presentatie overstijgt,
verwijzen we graag naar de Rondleiding die je kan downloaden op

www.assistonline.eu/faq/Assist_GDPR.pdf



Indien meerdere abonnementen van Assist met elkaar in
verbinding staan, dan kan je via deze rubriek nieuwsberichten of
pop-up berichten laten verschijnen in die andere abonnementen.



In de rubriek ‘Opties’ kan je je eigen gebruikersaccount
beheren, alsook kan de vrijetijdscoördinator gebruikers

toevoegen en hun rechten bepalen.



En dan zijn we helemaal rond ;-)



Prijs per jaar
• 3 verschillende prijzen, op basis van het aantal inwoners

• Met een grens op 25.000 inwoners en 50.000 inwoners

• De prijs die we nu vastleggen, ligt ook vast voor de komende 5 jaar,
en is en blijft op elk moment een all-in-prijs

• Gemeenten en steden < 25.000 inwoners : € 1.000 per jaar (incl. BTW)

Gemeenten en steden 25.001 >< 49.999 inwoners : € 1.500 per jaar (incl. BTW)

Gemeenten en steden > 50.000 inwoners : € 2.000 per jaar (incl. BTW)



Interesse?
• Na deze sessie volgt een online bevraging (via Google Forms)

• In dat formulier kan je aangeven of je interesse toont in dit CRM-platform
(en dit zonder enige verplichting achteraf)

• Geïnteresseerde lokale besturen zullen in de loop van het najaar
uitgenodigd worden om in te stappen

• Met als streefdoel om in januari 2021 effectief van start te kunnen gaan



Jan van VSVW: jan@vsvw.be

Nog vragen?

Bedankt!


