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1. Welkom 

2. Richtlijnen campagne 
activiteiten

3. Tijd en ruimte voor vragen

4. Hoe digitaal actie voeren
(actieplatform 11 en QR codes)



Activiteit Advies Corona mogelijkheid Alternatief

Deur aan deur Raden we af
- Online verkoop, 
- Bussen van (eigen) folders of 
financieel materiaal met QR codes

Winkel verkoop x? Raden we af
- Online verkoop
- Bussen van (eigen) folders of 
financieel materiaal met QR codes

Quiz Niet mogelijk
- Uitstel of online
- Quiz4change

Eet activiteit
Enkel mogelijk bij afhaal of levering. 
Risico's bij bereiding en het organiseren zelf

Outdoor activiteit
Enkel mogelijk als de groepen tot 4 mensen 
worden beperkt

Film en indoor 
activiteiten

Niet mogelijk
- Uitstel of online
- Changemaker webinars (29/10)



Waarom negatief advies

- Geen formele federale toestemming => lokale overheid (prov., gem.)

- Onzekere situatie binnen 2 weken

- Veel onzekerheid, leidt tot onnodige stress bij vrijwilligers

- Fysieke en emotionele veiligheid van onze vrijwilligers cruciaal

- Communicatief



Maak het corona-veilig

• Handgel voorzien

• Verplichte mondmaskers

• Op voorhand communiceren dat jullie 
het veilig gaan doen (vb wknd ervoor)

• Denk op voorhand na hoe mensen 
zien dat jullie het veilig aanpakken

• Samenscholingsverbod op straat en 
bij je thuis (max 4 personen)

Alternatief

• Online verkoop

• Bussen van (eigen) folders of 
financieel materiaal met QR 
codes

Deur aan Deur Advies



Maak het corona-veilig

• Handgel voorzien

• Verplichte mondmaskers

• Op voorhand communiceren dat jullie 
het veilig gaan doen (wknd ervoor)

• Maak duidelijke afspraken met de 
winkelgerant 

• Vraag toelating bij de gemeente

• Hou rekening met doorstroom en 
samenscholingsverbod (max 4 p) 

Alternatief

• Online verkoop 

• Bussen van (eigen) folders of 
financieel materiaal met QR 
codes

Winkelverkoop Advies



• Niet mogelijk om veilig te organiseren 
gezien hoeveelheid volk in gesloten 
ruimte

• Te groot risico voor besmetting

Alternatief

• Quiz4Change

Of zelf aan de slag:

• Online quiz

• Verplaats je quiz naar latere 
datum

Quiz Advies

Richtlijnen



Richtlijnen

• Enkel mogelijk indien afhaal of 
levering. 

• Hou rekening met risico's bij bereiding 
en het organiseren zelf

Maak het corona-veilig

• Handgel voorzien

• Voorzie voedselveilige 
handschoenen

• Verplichte mondmaskers

• Op voorhand communiceren (bv 
via social media) hoe jullie het 
veilig gaan doen 

Eet activiteit Advies



Richtlijnen

• Enkel mogelijk als de groepen tot 4 
mensen worden beperkt

• Hou rekening met risico's bij start en 
aankomst en het organiseren zelf

Maak het corona-veilig

• Voldoende handgel voorzien

• Verplichte mondmaskers voor 
vrijwilligers

• Voorzie voldoende ruimte voor social
distancing bij startpunt en aankomst

• Op voorhand communiceren dat jullie 
het veilig gaan doen en wat de 
richtlijnen voor de deelnemers zijn

• Wandeling via app op eigen tempo

Outdoor Activiteit Advies



Richtlijnen

Niet meer toegelaten volgens de 
nieuwe maatregelen van 27 oktober 
vanuit de Vlaamse overheid. 

Film Advies

Alternatief

• Digitaal alternatief

• Verplaatsen naar latere datum 

• Changemaker
webinar ism WSM 
op 29 oktober



Verdere updates

Via deze kanalen

• 11.be/doemee

• Fb group: 11.11.11 in beweging

• Je regionale vrijwilligerscoach

• 11 minuten nieuwsbrief
(1ste week november)

https://11.be/doe-mee-met-de-changemakerscampagne
https://www.facebook.com/groups/1575277196064859/


• Deur-aan-deur verkoop

• Winkel verkoop

• Evenement



Promoten op sociale media

Social media toolkit
http://11.be/social-media-toolkit

Toffe visuals, aanstekelijke video’s en kant-en-klare tekstjes

om je actiepagina of activiteit in de spotlight te zetten

Actie Pagina Promo gids
Actie Pagina Promo gids

Tips en tricks om je actiepagina zowel online als offline te
promoten. 

http://11.be/social-media-toolkit
https://11.be/sites/default/files/2020-10/Actieplatform_promotie_LIGHT_V3.pdf


Makkelijk, snel en 
helemaal coronaproof!

Een overzicht



via http://shop.11.be

Deze QR-code leidt je naar het 
doneerformulier doneer.11.be.

1. Persoon scant de QR code 

2. Geeft zijn/haar gegevens in

3. Vult het juiste bedrag in 

4. en vervolgens kan men onmiddellijk 
betalen via Bancontact, kredietkaart, 
SOFORT of iDEAL

- Giften worden meegerekend in 
opbrengsten lokale groep

- Fiscale attesten mogelijk! 

QR op Affiches

http://shop.11.be/
https://doneer.11.be/


via http://shop.11.be

Met dit QR-kaartje kan je op een 
eenvoudige manier een gift of digitale 
betaling ontvangen. 

1. Laat de QR-code scannen, 

2. vul het juiste bedrag in

3. en vervolgens kan men onmiddellijk 
betalen via Payconiq.

Makkelijk, snel en helemaal coronaproof!

Opgepast: 

- Giften worden niet meegerekend in 
opbrengsten lokale groep

- Geen fiscale attesten mogelijk! 

QR doneerkaartje

http://shop.11.be/


Aan te maken via http://acties.11.be

Met deze QR-code kan je op een 

eenvoudige manier een digitale betaling 

ontvangen voor je verkoopactie 

geregistreerd op het actieplatform

Opgepast er worden geen gegevens 
opgevraagd, dus:

- Niet te gebruiken om bestellingen te 
plaatsen

- Geen fiscale attesten mogelijk! 

QR Actiepagina

http://acties.11.be/


Aan te maken via bv:
www.qr-code-generator.com

https://www.the-qrcode-generator.com

https://www.qrcode-monkey.com

Met zo’n QR-code kan je op een 

eenvoudige wijze linken naar je actie 

op het actieplatform 

Best te gebruiken voor:

- offline promo en reclame

Zelf QR Codes aanmaken

https://www.qr-code-generator.com/
https://www.the-qrcode-generator.com/
https://www.qrcode-monkey.com/


Twee soorten QR codes:

• Payconiq code
• Doneerkaartjes

• Via actiepagina 

Payconiq code gaat rechtsreeks naar ‘app’ en registreert geen data.

• QR code die linkt naar URL
• Op de nationale affiche

• Via QR code generator ( URL van je eigen actiepagina )

Samenvatting QR codes



Erkenningsfilmpje

https://vimeo.com/469008417/4f88760fdd
https://vimeo.com/469008417/4f88760fdd



