
Online tips voor alle aspecten van het beheren van je leden

42 gratis online tips 
voor ledenorganisaties 
en verenigingen
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Als je op dit icoontje klikt dan ga 
je naar de website van de tip

Als ledenorganisatie wil je onnodige kosten besparen en je middelen 
nuttig inzetten. Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om met gratis 
online tools veel gedaan te krijgen. Je budget hoeft je niet te beperken. 
Hier zijn onze 42 gratis software tips voor verenigingen en 
ledenorganisaties. Bekijk altijd goed hoe je bepaalde tips inzet en ook 
of en hoe je eventueel persoonsgegevens verwerkt ivm de AVG. 
Verschillende apps verwerken data in het buitenland (Veelal in de V.S. 
en onder Privacy Shield maar dit is aan verandering onderhevig. Dit 
gaat om externe applicaties waar wij niet voor verantwoordelijk zijn. 
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Tip #1 gratis software

Tip #2 gratis ledenportal

Tip #3 nieuws & tips

Techsoup heeft een donatieprogramma waarmee ze gratis of 
tegen een zeer lage prijs verenigingen en stichtingen toegang 
geven tot producten van IT-leveranciers zoals Adobe, Cisco, 
Microsoft, Symantec, Google en anderen. Kijk op hun website 
wat de voorwaarden zijn. Mooie organisatie!  

Als KorènCRM klant kun je gebruikmaken van de gratis online 
ledenportal WerktVoorMij waarin bezoekers lid kunnen worden, 
NAW gegevens kunnen wijzigen en diensten kunt aanvragen. Als 
je geen budget hebt voor KorènCRM dan kun je alvast gratis een 
reservering maken voor een nieuwe versie van KorènCRM 
waarmee je gratis van start kan gaan. Deze komt in de loop van 
2019 beschikbaar. 

Algemeen

De Nederlandse Associatie is in hun eigen woorden 
"een vereniging van, voor en door verenigingen". 
Door je in te schrijven voor hun nieuwsbrief blijf je op 
hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van verenigingen, brancheorganisaties en 
ledenorganisaties. Je kunt je eventueel ook lid 
worden of een evenement bezoeken (hier zijn 
kosten aan verbonden). 
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http://www.techsoup.nl/
https://www.koren.nl/korenfree/
https://www.koren.nl/korenfree
https://www.denederlandseassociatie.nl/
https://www.techsoup.nl/
https://www.denederlandseassociatie.nl/


Website

Gratis website

Tip #4

Tip #5

Tip #6

Tip #7

Er zijn verschillende online tools om een eigen gratis website aan te maken. We 
hebben hier vier uitgekozen. Bij enkele hiervan is het ook mogelijk om zelf een 
webshop te maken.  
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https://nl.jimdo.com/
https://nl.simplesite.com/
https://www.jouwweb.nl/?gclid=EAIaIQobChMI-ceq6N243wIVzuF3Ch1WFwPwEAAYASAAEgK7M_D_BwE
https://nl.wix.com/
https://nl.jimdo.com/?jtm_source=adwords&jtm_medium=cpc&jtm_campaign=Kampagne%20Brands%20nl_NL&jtm_campaign_id=106411423&jtm_ad_group=5109538423&jtm_ad_id=48270705343&jtm_term=jimdo&jtm_matchtype=e&jtm_device=c&gclid=EAIaIQobChMI3qDL25TR3wIViluGCh3qigqIEAAYASAAEgIfb_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://nl.simplesite.com/pages/receive.aspx?target=ftp3:crea&culturekey=nl&partnerkey=123i:Google_EUR_NL_NL_Search_BrandEM_SimpleSite_CampaignID=1527828891_AdGroupID=59894553593_MatchType=e_Keyword=simplesite_KeywordID=kwd-7848857239_Device=c_Network=g_Geo=1010642_289792364601&gclid=EAIaIQobChMIgoT45JTR3wIVhed3Ch3Ijg9uEAAYASAAEgK5VfD_BwE
https://www.jouwweb.nl/
https://nl.wix.com/


Infographics & 
Afbeeldingen maken

Je wilt graag plaatjes op maat maken voor je website of voor op sociale media. 
Alleen je hebt niet genoeg budget voor Photoshop en/of je hebt niet de know 
how in huis om dit te doen. Gebruik dan eens Canva, eenvoudig in gebruik met 
goede resultaten en gratis! 

Je wilt graag plaatjes op maat maken voor je website of 
voor op sociale media. Alleen je hebt niet genoeg budget 
voor Photoshop en/of je hebt niet de know how in huis om 
dit te doen. Gebruik dan eens Canva, eenvoudig in gebruik 
met goede resultaten en gratis! 

Met Desygner kun je op je Smartphone snel en eenvoudig afbeeldingen maken 
voor alle sociale media platformen die je gebruikt. Super handig voor als je snel 
een post wilt doen en je geen laptop/PC voor handen hebt!

Tip #8 Alternatief voor Photoshop

Tip #9 Infographic generator

Tip #10 Mobiel sociale media 
plaatjes maken
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https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://piktochart.com/
https://desygner.com/
https://desygner.com/


Afbeeldingen

Tip 11 Afbeeldingen

Tip #13 Illustraties

Tip #12 Icoontjes in eigen huisstijl

Wij zijn groot fan van Unsplash! Hier kun je uit een 
grote database gratis foto's van hoge kwaliteit 
kiezen voor bijv. je website, brochure of sociale 
media. Je mag de plaatjes zelf aanpassen en 
vorozien van bijv, tekst of ze photoshoppen ook 
voor commericeiel doeleinden. Je hoeft de maker 
niet te vermelden al zal dit wel gewaardeerd 
worden.  

Met Iconion verander je iconen in je eigen huisstijl. Dat 
kan heel handig zijn voor je eigen website of het nu gaat 
om de facebook of twitter iconen daarop. 

Pixabay is vergelijkbaar met Unsplash maar wat vooral 
interessant is aan deze website is dat het veel 
rechtenvrije illustraties bevat die je kunt gebruiken. 
Check altijd wel op welke licentie je 
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https://unsplash.com/
http://iconion.com/
https://pixabay.com/nl/
https://unsplash.com/
http://iconion.com/
https://pixabay.com/nl/


Security - Algemeen
Tip #14 Encrypt je device
Als je beschikt over Windows 10 Pro dan heb je 
automatisch ook de beschikking over Bitlocker, een gratis 
tool om je apparaat encrypten oftewel versleutelen. Alleen 
met de juiste versleutelingssleutel kun je toegang krijgen. 
Het is verstandig om hierin te kiezen voor multifactor 
verificatie, bijvoorbeeld een goed wachtwoord in combinatie 
met een hardware token.    

Is je website nog niet Https beveiligd? Onderneem dan nu actie. Zeker als je een 
website hebt waarop leden of bezoekers (persoonlijke) informatie kunnen 
invoeren. Zonder beveiliging kan iedereen met kennis van zaken gewoon 
meelezen en is er sprake van een datalek, en dat wil je niet op je geweten 
hebben. Het is tegenwoordig zelfs mogelijk om een gratis SSL certificaat te 
verkrijgen bij bijvoorbeeld Let's Encrypt. 

Tip 15 Gratis SSL certificaat

Tip #16 Virus scanner
Een goede virusscanner is eigenlijk allang onmisbaar. Er 
is op dit gebied veel beschikbaar. Onze tip is AVG. 
Download een hiervan direct en surf veilig verder! 

Tip #17AVG Analyse
Je kunt een AVG Quickscan doen met bijbehorende advies 
om te kijken of je huidige softwarepakket voldoet aan de 
AVG via de volgende link.

AVG Analyse
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https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4028713
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53006
https://www.avg.com/nl-nl/internet-security
https://letsencrypt.org/
https://letsencrypt.org/
https://www.avg-analyse.nl/


Security - 
Wachtwoorden

Je kunt nog zulke goede anti virus software en andere beveiligingsmaatregelen 
hebben maar als je slechte wachtwoorden gebruikt dan is het een kwestie van tijd 
tot een hacker bij je gegevens kan. Lees de blog en test je wachtwoord hier 

Je kunt nog zulke goede anti virus software en andere beveiligingsmaatregelen 
hebben maar als je slechte wachtwoorden gebruikt dan is het een kwestie van tijd 
tot een hacker bij je gegevens kan. Lees de blog en test je wachtwoord hier 

Tip #18 Hacker proof wachtwoorden

Tip #19 Wachtwoord manager

Tip #20 Authenticator app

Als je gebruik maakt van verschillende online tools voor je vereniging dan kan 
het zijn dat je veel verschillende wachtwoorden moet onthouden. LastPass is 
misschien wel een uitkomst voor je in dat geval. Zo hoef je al je wachtwoorden 
zelf niet meer te onthouden, dat doet LastPass voor je! 

Als je authenticatie in twee stappen wilt instellen 
kun je bij veel apps en software de Google 
Authenticator-app gebruiken. Hiermee ontvang je 
codes bij het inlogproces. 
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https://www.koren.nl/blog/2017/3/7/wachtwoorden
https://www.lastpass.com/nl
https://www.koren.nl/blog/2017/3/7/wachtwoorden
https://www.lastpass.com/nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2
https://support.google.com/accounts/answer/1066447?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=nl


Workflow & Projecten

Tip #23 Project planning

Tip #21 Digitale kanban bord

Tip #22 Tijd management

Ben je met meerdere mensen bezig in een project 
of wil je op een overzichtelijke wijze een to do list 
bijhouden dan is onze tip Trello. Eenvoudig in 
gebruik, binnen 5 minuten kun je aan de slag in 
tegenstelling tot complexere tools. Echt een 
aanrader! 

Freedcamp is een project management tool waarmee je kunt samenwerken in 
groepen en je projecten goed kunt monitoren. Je kunt taken toewijzen aan 
specfieke groep(sleden) en daarin subtaken. Je kunt je persoonlijke to do list er 
ook nog eens in kwijt en de Kanban feature waarmee je makkelijk taken kunt 
verplaatsen door ze te slepen is heel intuïtief.  

Met Toggl hou je bij hoeveel tijd je besteed aan projecten, vergaderingen en 
andere werkzaamheden. Zo krijg je goed inzicht in waar het merendeel van je tijd 
naar uit gaat en kun je waar nodig bijsturen. 
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https://trello.com/
https://trello.com/
https://toggl.com/
https://freedcamp.com/
https://toggl.com/
https://freedcamp.com/


Sociale Media

Als moderne ledenorganisatie is het onontkoombaar om geen sociale media te 
gebruiken. Als je goed overzicht wilt bewaren over al deze kanalen en/of tijd wilt 
besparen en vanaf 1 plek berichten wilt versturen dan kun je gebruikmaken van 
een sociale media hub zoals Hootsuite. Hiermee kun je gratis starten met een 
beperkt aantal geplande berichten op je sociale media kanalen. Twee 
alternatieven hiervoor zijn Social Oomph en Buffer.  

Met Regrann kun je berichten op Instagram reposten 
(vergelijkbaar met een RT op Twitter).

Met Treadie kun je je eigen sociale netwerk opstarten  
exclusief voor je eigen leden en relaties.

Tip #27 Instagram berichten 
reposten

Tip #28 Begin je eigen mini 
online sociale netwerk

Tip #24

Sociale media hubs

Overige tools

Tip #25
Tip #26
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https://www.socialoomph.com/
https://hootsuite.com/create-free-account#/
https://buffer.com/
https://hootsuite.com/plans/free
https://www.socialoomph.com/
https://buffer.com/pricing
http://www.regrann.com/
https://treadie.com/welcome
http://regrann.com/
https://treadie.com/welcome


Sociale Media 

Tip #29 Collages maken

Tip #30 Gifs en stop motion

Tip #31 Afbeeldingen vinden 
op basis van tekst 

Tip #32 Afbeeldingen 
stroomlijnen 

Met Pic Collage kun je mooie collages maken met allerlei stickers, fonts en meer! 
Dit is een ideale tool voor genereren van goed uitziende content voor op je 
sociale media kanalen.

Met Stop Motion Studio kun je heel eenvoudig stop motion video's 
en gifjes maken van goede kwaliteit die je vervolgens rechtstreeks 
kunt posten naar je sociale media pagina's. 

Landscape is een handige tool als je 
een afbeelding op maat wilt 
aanpassen voor alle sociale media 
kanalen.

Designfeed is heel interessant omdat het een tool is 
waarmee je visuele content kunt vinden op basis 
van teksten en inhoud. Je kunt je aanmelden voor 
de beta versie!
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https://pic-collage.com/
https://www.cateater.com/
http://designfeed.io/gg/?source=direct
https://sproutsocial.com/landscape


Kantoor
Tip #33 Bestanden 
comprimeren

Tip #34 Prik met een groep 
eenvoudig een datum

7-Zip is een handige tool voor het comprimeren van archiefbestanden 
oftwel "zippen". Dat is handig als je grote bestanden wilt versturen. 
Behalve comprimeren met .zip, zijn er ook alternatieve bestanden mogelijk 
zoals .rar en .arj.  

Pocket helpt je om interessante artiekelen, apps, video's en 
meer op te slaan zodat je er daarna centraal altijd bij kunt. 
Extra handig als je iets wilt bewaren om later te delen 
online.

Als je met een grotere groep wilt afspreken is het 
vaak lastig om rekening met alle agenda's te 
houden. Datumprikker is voor veel mensen 
onmisbaar geworden als het gaat om afspreken 
met een grotere groep. Hierdoor kun je de beste 
of minst slechte optie selecteren. 

Met Draw.io kun je o.a. Flowcharts, kaarten en Venn 
diagramen maken. Dit is een allround tool waarmee je 
van alles kunt doen, van Work Flow uitbeelden tot 
organogrammen maken enzovoort!

Tip #35 Bewaar alles

Tip #36 Flowcharts
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https://datumprikker.nl/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://datumprikker.nl/
https://getpocket.com/
https://www.draw.io/


Email & 
Communicatie

Laposta heeft een gratis versie van hun e-mail 
marketing software waarin je tot 2000 relaties kunt e- 
mailen (12.000 nieuwsbrieven per maand!). Je hebt de 
beschikking over een gebruiksvriendelijke drag &drop 
editor om mooie mail-templates mee op te maken. 

Met YMLP heb je de beschikking over 30 gratis sjablonen en kun je heel eenvoudig 
profesioneel uitziende emails versturen. Je kunt in de gratis versie tot 1000 relaties 
mailen en hebt de bescikking over veel handige features zoals: personaliseren,  

E-mail marketing

Tip #37

Tip #38
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https://laposta.nl/
https://www.ymlp.com/nl/signup.html?free
https://laposta.nl/
https://www.ymlp.com/nl/


Tip #39 Ben je genoemd online?

Tip #40 Aantrekkelijk vragen 
stellen

Tip #41 Handige enquetes

Tip #42 Meet je website content 

Maak gebruik van Google Alerts als je wilt weten wat 
er online over je wordt vertelt of over onderwerpen 
waar je interesse voor hebt. Je bepaalt vervolgens of 
je meldingen dagelijks, wekelijks of maandelijks wilt 
ontvangen. 

Met Typeform kun je enquetes en 
vragenlijsten maken die niet zo aanvoelen 
en daardoor een betere respons 
genereren. 

SurveyMonkey is een welbekende en veelgebruikte 
enquête generator met veel koppelingen met veel 
gebruikte apps en software.

Met SUMO kun je eenvoudig meer uit je website halen met 
allemaal tools waardoor potentiële leden eerder lid worden of 
mensen zich aanmelden voor je nieuwsbrief. Je kunt ook zien 
waar bezoekers van je website het meest in geïnteresseerd 
zijn met de Content Analytics tool en de Heatmap.  

Alerts

Enquetes &Feedback
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https://www.google.nl/alerts
https://www.typeform.com/
https://nl.surveymonkey.com/
https://sumo.com/


Korèn levert een standaard SAAS voor relatiebeheer, 
KorènCRM met modules en tools om 
ledenadministratie, cursussen en activiteiten te 
beheren. Daarnaast hebben we zorgfunctionaliteiten 
voor o.a. personenalarmering, zorgbemiddeling, 
Vecozo, comfortdiensten en BSN Verificatie. 
 
Support geven we doormiddel van een ticketsysteem, 
een telefonische hotline tijdens kantooruren voor 
dringende vragen, een helpsite met helpvideo's en 
trainingen. Ook kunnen we helpen met het inrichten 
van processen binnen een organisatie doormiddel van 
consult en advies. 
 
 
Contact 
 
Email: info@koren.nl 
Tel: 030 - 231 61 32   
koren.nl
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http://www.koren.nl/
https://www.instagram.com/korencrm/
https://twitter.com/korensoftware
https://www.linkedin.com/company/kor%C3%A8n-it/

