
  

 

 
 

 
 

Hoe Assist jouw organisatie kan helpen 
om het vrijwilligersbeheer voortaan makkelijker 

en eenvoudiger online te organiseren. 
 
 
 
Wat is Assist? 
 

Assist is een online CRM-platform voor organisaties en lokale verenigingen, hun 
koepels en federaties, en hun lokale besturen. In Assist kan de gebruiker de 
volledige werking van haar/zijn organisatie online beheren. 
 

Een eerste versie van Assist werd reeds in 1996 ontwikkeld vanuit het 
verenigingsleven. Doorheen de jaren is Assist uitgegroeid tot een ‘in-the-cloud’ 
CRM-totaaloplossing waarbij gebruiksvriendelijkheid en eenvoud centraal staan. Bij 
de verdere ontwikkeling van het platform wordt steeds vertrokken vanuit de 
specifieke noden die elke organisatie of vereniging heeft wat betreft CRM, 
administratie en boekhouding, en dit in nauw overleg met de eindgebruiker die 
Assist ook effectief dagelijks gebruikt. 
 

 
Samenwerking met diverse koepelverenigingen 
Assist heeft al vele jaren een goede samenwerking met diverse koepelverenigingen 
en federaties. Zo biedt de jeugdhuizenfederatie Formaat en de koepel voor 
amateurmuzikanten VLAMO aan al hun aangesloten leden een basisversie van Assist 
gratis aan. De Vlaamse Zwemfederatie biedt aan al haar aangesloten zwemclubs de 
volledige versie van Assist aan en vraagt hen in ruil dan ook hun ledenbeheer 
centraal via Assist te beheren. In totaal beheren momenteel zo’n 2.000 organisaties 
en verenigingen hun ledenadministratie en boekhouding in Assist. 
 

Daarnaast is Assist ook nauwe partner met Scwitch, een overkoepelende organisatie 
die binnen het socioculturele veld het zakelijk- en fiscaal beleid van VZW’s 
ondersteunt en vergemakkelijkt. 
 

 
2020: start samenwerking met Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Op vraag van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk werd in 2020 een dergelijke 
samenwerking opgezet rond het beheer van vrijwilligers, en dit zowel voor lokale 
besturen als voor organisaties. De focus in deze samenwerking is de uitbreiding van 
Assist met extra tools en CRM-oplossingen voor het beheer, de administratie en de 
opvolging van vrijwilligers. 
 
 
 
 



 
 

Welke mogelijkheden zal Assist bevatten? 
 
Wat volgt is de uiteindelijke feature list met alle mogelijkheden die Assist zal 
bevatten voor organisaties die hun vrijwilligersbeheer online willen organiseren. 
Tenzij anders vermeld, zullen deze mogelijkheden tegen januari 2021 beschikbaar 
zijn. Overige features worden ‘in de loop van’ het jaar 2021 ontwikkeld, waarbij 
het momenteel te vroeg is om voor deze mogelijkheden een specifieke datum op te 
geven. 
 
Om het overzicht te bewaren, worden alle features opgelijst per rubriek. Naast 
deze feature list kan verwezen worden naar het webinar ‘Assist voor Lokale 
besturen’ met daarin heel wat voorbeeldschermen van de verschillende 
mogelijkheden die hier opgelijst worden: 
https://www.youtube.com/watch?v=PqYKlfKjcno&t=1s 
 
 
 
Startscherm Assist 
- Overzicht van eventuele kandidaat-vrijwilligers 
- Overzicht van eventuele kostennota’s 
- Overzicht van jarige vrijwilligers per dag/week/maand 
- Nieuwsberichten via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 
 
 
Rubriek ‘Organisatie’ 
- Gegevens van de organisatie beheren 
- Vrijwilligersgroepen en overige werkgroepen beheren 
- Functies en rollen beheren 
- Verzekeringen beheren 
- Vergunningen en contracten beheren 
- Een logboek/dagboek van de organisatie beheren 
- De werking van de organisatie van A tot Z beheren 
 
 
Rubriek ‘Vrijwilligers - Werkgroepen’ 
- Toevoegen en beheren diverse werkgroepen/vrijwilligersgroepen 
- Per werkgroep algemene adres- en contactgegevens beheren 
- Per werkgroep verantwoordelijke bepalen 
- Per werkgroep vrijwilligers koppelen 
- Per werkgroep adressenlijst van vrijwilligers opvragen 
- Per werkgroep adresetiketten van vrijwilligers opvragen 
- Per werkgroep e-maillijst van vrijwilligers opvragen 
- Per werkgroep rechtstreeks e-mail versturen naar vrijwilligers 
- Per werkgroep gegevens vrijwilligers exporteren naar Excel 
- Toevoegen en beheren diverse ’soorten werkgroepen’ 
- Diverse werkgroepen groeperen per soort 



 
 

Rubriek ‘Vrijwilligers – Voorkeuren en instellingen’ 
- Activeren tool ‘Inschrijvingsformulier kandidaat-vrijwilligers’ 
- Bepalen of kandidaat-vrijwilligers al dan niet op wachtlijst terecht komen 
- Personaliseren teksten en lay-out inschrijvingsformulier en automatische mails 
- Personaliseren welke velden getoond worden in het inschrijvingsformulier 
- Mogelijkheid om zelf extra velden, memovelden, keuzelijsten toe te voegen 
- Bepalen wie bevestigingsmail ontvangt na inschrijving 
- Activeren tool ‘Mijn Assist’, persoonlijke omgeving voor vrijwilligers 
- Personaliseren welke velden getoond worden in ‘Mijn Assist’ 
- Mail-alias instellen opdat mailverkeer van/naar Assist correct kan verlopen 
 
 
Rubriek ‘Vrijwilligers - Kandidaat-vrijwilligers’ 
- Toevoegen en beheren van alle kandidaat-vrijwilligers 
- Tool ‘Inschrijvingsformulier kandidaat-vrijwilligers’ waarmee kandidaat- 
  vrijwilligers zich rechtstreeks kunnen inschrijven via een gepersonaliseerd  
  webformulier 
- Uitnodigen van kandidaat-vrijwilliger via automatische mail 
 
 
Rubriek ‘Vrijwilligers – Vrijwilligers toevoegen en beheren’ 
- Toevoegen en beheren van alle vrijwilligers 
- Overzicht filteren op eigen zoekterm 
- Overzicht filteren op diverse velden 
- Mogelijkheid om zelf extra velden, memovelden, keuzelijsten toe te voegen 
- Per filter-resultaat adressenlijst van vrijwilligers opvragen 
- Per filter-resultaat adresetiketten van vrijwilligers opvragen 
- Per filter-resultaat e-maillijst van vrijwilligers oprvragen 
- Per filter-resultaat rechtstreeks e-mail versturen naar vrijwilligers 
- Per filter-resultaat gegevens vrijwilligers exporteren naar Excel 
- Per vrijwilliger persoons-, adres- en contactgegevens beheren 
- Per vrijwilliger type vrijwilliger, start- en einddatum beheren 
- Per vrijwilliger talenten en competenties beheren 
- Per vrijwilliger taken, functies, rollen beheren 
- Per vrijwilliger koppelen aan werkgroep/vrijwilligersgroep 
- Per vrijwilliger contactpersoon in geval van nood beheren 
- Per vrijwilliger diverse vrijwilligerscontracten opmaken en beheren 
- Tool ‘Vrijwilligerscontract Checklist’ om automatisch contract op te maken 
- Per vrijwilliger diverse kostenvergoedingen beheren 
- Per vrijwilliger uitnodigen om tool ‘Kostenvergoeding opmaken’ te gebruiken 
- Tool ‘Kostenvergoeding opmaken’ om kostenvergoeding te laten opmaken 
- Verjaardagslijst van alle vrijwilligers per dag/week/maand/jaar opvragen 
 
 



 
 

Rubriek ‘VZW-Helper’ 
 

- Nieuwe VZW-wetgeving (NIEUW): naar aanleiding van de nieuwe VZW-wetgeving krijg je 
in deze nieuwe rubriek een overzicht van de nieuwe regels en tegen wanneer je als VZW 
in orde moet zijn. 

- Statutenbouwer (VERNIEUWD): een handige tool om de statuten van je VZW op te 
maken of te vernieuwen. Deze tool werd ontwikkeld in samenwerking met Scwitch en 
werd n.a.v. de nieuwe VZW-wetgeving volledig vernieuwd. Elke VZW zal tegen 1 januari 
2024 zijn statuten aangepast moeten hebben aan de nieuwe wetgeving en via deze 
vernieuwde Statutenbouwer kan dat vanaf vandaag al. 

- VZW-Checklist (VERNIEUWD): een uitgebreide ‘checklist’ die je stap voor stap vertelt 
hoeveel procent je in orde bent met de huidige VZW-wet. Sinds 1 januari 2020, toen de 
nieuwe VZW-wet voor elke VZW in voegen trad, kreeg de VZW-Checklist een volledige 
update. 

- Algemene Vergadering: een handige tool om je Algemene Vergadering te organiseren en 
het Ledenregister van die Algemene Vergadering te beheren. 

- Bestuur: overzicht van de bestuurders met hun contactgegevens. 
- Wettelijke publicaties: een handige tool om de wettelijke publicaties op te maken en 

door te geven naar de Griffie en het Belgisch Staatsblad. 
 
 
Rubriek ‘Leden’ 
 

- Officiële Ledenregister Algemene Vergadering opmaken en afprinten (pdf) 
- Toegetreden leden inschrijven en beheren per kalenderjaar of per seizoen 
- Leden indelen in ploegen, leeftijdsgroepen, afdelingen of trainingsgroepen 
- Meerdere gezinsleden groeperen onder hetzelfde gezin 
- Gegevens van het lidmaatschap opvragen per lid of per gezin 
- Jaarlijks lidgeld, bijdrage voor verzekering en kortingen automatisch berekenen 
- Handig overzicht met saldo van leden die hun lidgeld nog niet betaald hebben 
- Herinneringsmail om lidgeld te betalen automatisch laten opmaken 
- Adressenlijst, adresetiketten en e-mailadressen van alle leden opvragen 
- Adressenlijst, adresetiketten en e-mailadressen van een eigen selectie van leden  
  opvragen 
- Adressenlijst, adresetiketten en e-mailadressen van niet-leden opvragen 
- Adressenlijst, adresetiketten en e-mailadressen van leden die hun lidgeld al dan niet  
  betaald hebben 
- Interesses per lid opgeven 
- Verjaardagen van leden opvragen per dag, week of maand 
- Verjaardagsmail verzenden met standaard onderwerp en bodycopy 
 
 
Mijn Assist + Online betaling lidgeld (NIEUW) 
 

- Persoonlijke omgeving voor individuele leden waarin zij hun persoonsgegevens zelf  
  kunnen nakijken en aanpassen indien nodig 
- Mogelijkheid om leden individueel of ‘in bulk’ uit te nodigen om hun persoonsgegevens in  
  ‘Mijn Assist’ na te kijken 
- Mogelijkheid om leden individueel of ‘in bulk’ uit te nodigen het saldo te betalen lidgeld  
  via ‘Mijn Assist’ na te kijken en (online) te betalen 
- Koppeling met online betalingsplatform Mollie zodat lidgeld door leden online betaald  
  kan worden 
 
 



 
 

Rubriek ‘Personen’ 
- Toevoegen en beheren van alle overige contactpersonen 
- Overzicht filteren op eigen zoekterm 
- Overzicht filteren op diverse velden 
- Mogelijkheid om zelf extra velden, memovelden, keuzelijsten toe te voegen 
- Per filter-resultaat adressenlijst van personen opvragen 
- Per filter-resultaat adresetiketten van personen opvragen 
- Per filter-resultaat e-maillijst van personen oprvragen 
- Per filter-resultaat rechtstreeks e-mail versturen naar personen 
- Per filter-resultaat gegevens personen exporteren naar Excel 
- Per persoon persoons-, adres- en contactgegevens beheren 
- Per persoon koppelen aan interesse/interessegroep 
- Verjaardagslijst van alle personen per dag/week/maand/jaar opvragen 
 
 
Rubriek ‘Adressen’ 
- Toevoegen en beheren van alle organisaties, verenigingen, leveranciers... 
- Overzicht filteren op eigen zoekterm 
- Overzicht filteren op diverse velden 
- Per filter-resultaat adressenlijst van organisaties opvragen 
- Per filter-resultaat adresetiketten van organisaties opvragen 
- Per filter-resultaat e-maillijst van organisaties oprvragen 
- Per filter-resultaat rechtstreeks e-mail versturen naar organisaties 
- Per filter-resultaat gegevens organisaties exporteren naar Excel 
- Per organisatie adres- en contactgegevens beheren 
- Toevoegen en beheren diverse ’soorten organisaties’ 
- Per organisatie koppelen aan ’soort organisatie' 
 
 
Rubriek ‘Activiteiten’ 
- Toevoegen en beheren van alle activiteiten en evenementen 
- Per activiteit datum, tijdstip, plaats, contactgegevens opgeven en beheren 
- Toevoegen en beheren diverse ’soorten activiteiten’ 
- Per activiteit koppelen aan ’soort activiteit’ 
- Per activiteit deelnemers toevoegen en beheren 
- Per deelnemer betaling en aanwezigheid beheren 
- Per activiteit diverse tickets aanmaken en beheren 
- Per activiteit webshop activeren om tickets te verkopen 
- Per activiteit scanpagina activeren om tickets te scannen 
- Activeren tool ’Ticketing’ waarmee deelnemers zich online kunnen 
  inschrijven in een activiteit + hiervoor een ticket ontvangen 
- Personaliseren teksten en lay-out webshop, tickets en automatische mails 
- Personaliseren teksten Algemene Voorwaarden 
- Mail-alias instellen opdat mailverkeer van/naar Assist correct kan verlopen 
- Instellen koppeling met betalingssysteem Mollie 
 
 



 
 

Rubriek ‘Boekhouding’ 
 

- Ontvangsten en uitgaven inboeken per kalenderjaar of per werkjaar 
- Schulden en vorderingen beheren 
- Financieel maandoverzicht opvragen 
- Geldoverdrachten beheren 
- Financieel dagboek opvragen 
- Financieel dagboek per financiële post opvragen 
- Financieel dagboek per rekening opvragen 
- Financieel dagboek per verrichting opvragen 
- Financieel jaarverslag per rekening opvragen 
- Financieel jaarverslag per verrichting opvragen 
- Staat van Ontvangsten en Uitgaven (Bijlage B) opvragen 
- Staat van het Vermogen (Bijlage C) opvragen 
- Financiële posten beheren 
- Maand- of jaaroverzicht per financiële post opvragen 
- Uitgaven- en ontvangstenrekeningen beheren 
- Staat van het vermogen beheren 
- Waarderingsregels beheren 
- Boekhoudperiode afsluiten 
 
 
Rubriek ‘GDPR’ 
- GDPR-Checklist: een handig overzicht met alle stappen die je moet zetten om je  
  organisatie in orde te stellen met de GDPR, de strengere Europese privacy-wetgeving. 
- GDPR-Logboek: een handige tool om een verplicht logboek bij te houden waarin je alle  
  stappen oplijst die je zet om je organisatie in orde stellen. 
- GDPR-Inventaris: een handige tool die je helpt om een verplichte inventaris op te stellen  
  van hoe het momenteel met de privacybescherming gesteld is in je organisatie. Op basis  
  van deze inventaris moet je organisatie volgende stappen en maatregelen bepalen om 
  zich volledig in orde te stellen.  
- GDPR-Register: een handige tool die je helpt om een verplicht register op te stellen van  
  wie, op welke manier en welke persoonsgegevens bijhoudt binnen de organisatie, hoe  
  deze gegevens beschermd worden, enzovoort. 
- Privacyverklaring: een handige tool die je helpt om een duidelijke Privacyverklaring op  
  te maken die je vervolgens moet integreren in jouw website. Elke organisatie is vanaf 25  
  mei 2018 verplicht om zo’n transparante Privacyverklaring op te stellen en te delen met  
  iedereen van wie ze persoonsgegevens bijhoudt en bewerkt. 
 
 

Rubriek ‘Stockbeheer’ 
 

- Opmaak van een productenlijst + minimumstock per product 
- Opmaak van meerdere prijslijsten (standaard prijslijst, Happy Hour, prijzen bij fuiven,...) 
- Opmaak van stockbladen voor intern gebruik (met kastelling en automatische berekening  
  van winst/verlies) 
- Opmaak van stockbladen voor externe organisaties en fuiven van derden (met  
  eindafrekening en factuur) 
- Automatische opmaak van nieuwe bestellingen bij brouwer (per mail of bestelblad) 
 
 

 
 



 
 

Rubriek ‘Opties’ 
- Eigen accountgegevens nakijken en beheren 
- Extra gebruikers toevoegen en beheren 
- Per gebruiker, per rubriek lees- en schrijfrechten bepalen 
- Mail-alias instellen opdat mailverkeer van/naar Assist correct kan verlopen 
 
 
Rubriek ‘Help’ 
- Uitgebreide online help (help.assistonline.eu) 
- Helpdesk, uitsluitend via mail (vincent@assistonline.eu) 
 
 
 
 

Enkele vragen (en hun antwoorden) 
over ‘Assist voor organisaties’. 

 
 
Hoeveel kost het om Assist als lokale organisatie te gebruiken? 
 

De normale prijs van een jaarabonnement op Assist komt op € 199 (incl. BTW). 
Indien je Assist hebt leren kennen via het Vlaamse Steunpunt Vrijwilligerswerk, 
krijg je 10% korting op de normale prijs en komt een jaarabonnement op slechts 
€ 179 (incl. BTW). 
 
 
Voor hoeveel jaar sluit ik als lokale organisatie een overeenkomst 
af? 
 

Elk jaar, bij het aflopen van het jaarabonnement, beslist elke lokale organisatie 
voor zichzelf of men verder wilt werken met Assist of niet. Er worden m.a.w. geen 
overeenkomsten voor meerdere jaren afgesloten. 
 
 
Waar / hoe wordt de data opgeslagen en beveiligd? 
 

Assist wordt gehosted op een dedicated server bij Combell (www.combell.be), 
gekend als één van de meest gerespecteerde hostingfirma’s van Europa. Combell is 
overigens een Belgisch bedrijf, met servers in België, wat belangrijk is voor de 
GDPR. Het spreekt voor zich dat de servers bij Combell met de hoogste 
veiligheidsgaranties onderhouden worden. 
 
 
Wordt er een backup gemaakt van de data? 
 

Combell maakt elke nacht een backup van de volledige databank, die meteen 
gekopieerd wordt op een andere server in het Combell-netwerk, maar die op een 
andere plaats staat dan de server waar Assist op draait. Zo hebben we steeds een 
extra reserve-kopie van de databank van de dag ervoor. 
 



 
 

Daarnaast wordt om het kwartier een extra log bewaard van de gemaakte 
wijzigingen in dat laatste kwartier. Op die manier kunnen we bij eventueel 
probleem teruggrijpen naar de data van een kwartier terug. 
 

Elke gebruiker kan in Assist zelf een backup maken van haar/zijn gegevens door de 
gegevens te exporteren naar Excel en dit bestand zelf te bewaren. 
 
 
Kunnen er meerdere gebruikers toegang krijgen tot Assist? 
 

Ja, je kan zoveel gebruikers toevoegen als nodig en dit zonder enige meerkost (we 
vermelden dit expliciet, omdat dit bij vele andere platformen net wel het geval is). 
Elke gebruiker krijgt vervolgens van de beheerder specifieke lees- en/of 
schrijfrechten, en toegang tot enkel die rubrieken of vrijwilligersgroepen die voor 
haar / hem nodig zijn. 
 
 
Hoeveel werkgroepen, gebruikers, vrijwilligers,… kan je opgeven, is 
er een maximum? 
 

Neen, er is geen maximum. Nergens in Assist trouwens. Je kan zoveel werkgroepen, 
gebruikers, vrijwilligers… toevoegen als nodig en dit zonder enige meerkost. 
 
 
Kunnen vrijwilligers in meerdere werkgroepen of 
vrijwilligersgroepen ondergebracht worden? 
 

Ja, dat kan. Vrijwilligers kunnen in zoveel groepen ondergebracht worden als 
nodig. 
 
 
Kan dezelfde vrijwilliger binnen één en dezelfde groep meerdere 
functies, taken of rollen hebben? 
 

Ja, dat kan. Vrijwilligers kunnen, al dan niet binnen één en dezelfde groep, zoveel 
functies, taken of rollen toebedeeld krijgen als nodig. 
 
 
Vrijwilligers worden vergoed met verschillende soorten 
vergoedingen. Kan dit met Assist beheerd worden? 
 

Ja, dat kan. Bij de algemene instellingen zal je eerst moeten bepalen welke 
soorten vergoedingen jullie allemaal aanbieden om dan vervolgens per vrijwilliger 
of per contract te bepalen welke van deze vergoedingen hier al dan niet van 
toepassing zijn. 
 
 
Als je e-mail stuurt via Assist, welk e-mailadres wordt er dan 
gebruikt? 
 

Om technische redenen wordt bij het mailen van en naar Assist een uniek mail-
adres gecreëerd (met als adres …@mail.assistonline.eu). Vervolgens wordt dat 
mail-adres gekoppeld aan het ‘echte’ mail-adres van de persoon die de mail wilt 



 
 

versturen. De gebruiker merkt hier in principe niets van, maar ‘achter de 
schermen’ kunnen we op deze manier een eventueel antwoord van die gebruiker 
correct doorsturen naar het juiste adres. 
 
 
Kan je een bevestigingsmail ontvangen wanneer iemand zich via het 
webformulier bijv. kandidaat-vrijwilliger heeft gesteld? 
 

Ja, dat kan. Je kan instellen welke persoon of personen via welk e-mailadres zo’n 
bevestigingsmail mag ontvangen. 
 
 
Kunnen gepresteerde uren per vrijwilliger geregistreerd worden? 
 

Je kan in Assist per vrijwilliger sowieso zelf zoveel velden toevoegen als je zelf 
wilt, dus in principe is het perfect mogelijk om een dergelijk veld toe te voegen 
moest dat niet standaard in Assist staan. 
 
 
Wat moet ik doen als ik interesse heb om van start te gaan met 
Assist? 
 

Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar jan@vsvw.be. Hij houdt alle 
geïnteresseerden bij zodat we iedereen in het najaar van 2020 op de hoogte 
kunnen houden van de volgende stappen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Verdée Vincent Jansen 
jan@vsvw.be vincent@assistonline.eu 
www.vlaanderenvrijwilligt.be www.assistonline.eu 
 
 


