
 

 

 

Accolage is een burenhulpnetwerk in jouw buurt 
- 

Het burenhulpnetwerk wordt ondersteund en begeleid door professionele  
antennebegeleid(st)ers 

-  
In ons netwerk kan je hulp vragen en hulp geven 
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Bestrijden van eenzaamheid en sociaal isolement van ouderen en kwetsbare personen  
- 

Het stimuleren van het kleine helpen tussen buren 
- 

De autonomie van mensen met een zorgbehoefte versterken 
- 

De sociale cohesie in de buurt versterken 
- 

Dit alles opdat ouderen en personen met een zorgbehoefte op een kwaliteitsvolle manier in 
hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen 

WELKOM  

BIJ ACCOLAGE 

WE ZIJN BLIJ DAT JE DEELNEEMT! 

DEZE INFORMATIE HELPT JOU  

OP WEG IN ONS NETWERK  

 

 

 

Boodschappen doen, een bezoekje brengen, een kleine reparatie uitvoeren, 

administratieve of digitale hulp, een eenzaam persoon opbellen,  

iemand een lift geven ... 

WAT IS ACCOLAGE? 
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WELK SOORT HULP KAN IK VRAGEN/GEVEN? 

DE DOELSTELLINGEN VAN ONZE ORGANISATIE 

Welkom bij Accolage 

We zijn blij dat je deelneemt! 

Deze informatie helpt jou  

op weg in ons netwerk  

mailto:info@buurtpensioen.be
http://www.buurtpensioen.be
mailto:info@buurtpensioen.be
http://www.buurtpensioen.be


 

 

 

 

JOUW LOKALE ANTENNE Alle nieuwe ideën zijn welkom 

Stel het voor aan jouw  

Antennebegeleid(st)er 

We kijken alvast uit naar  

jouw suggesties 

Ondersteuning en een luisterend oor als deelnemer 
- 

Wekelijkse bijeenkomsten in jouw buurt  
en een gezellige samenkomst elke maand 

- 
Feestelijke en gezellige momenten om samen te delen 

- 
Informatieve sessies en vormingen over diverse onderwerpen 

Het is noodzakelijk om Accolage vooraf 
in te lichten over hulp 

- 
Helpen in ons netwerk draait niet om 
geld. Wat je geeft is tijd en solidariteit 

- 
Accolage werkt samen met 

professionele partners uit onder meer de 
welzijns - en zorgsector, maar vervangt 

ze niet. Wij stimuleren het kleine, 
aanvullende helpen 

- 
Als deelnemer ben je onderworpen aan 

de regel van vertrouwelijkheid*. 
- 

De  reis- en onkosten tijdens je 
engagement kunnen wel worden 

vergoed*. 
- 

Je wordt gedekt door de verzekering van 
Accolage*. 

- 
(*) Bijzonderheden in de bijlage 

Wederkerigheid van uitwisselingen 
Iedereen kan hulp vragen en aanbieden: 

het idee is om op één of andere manier bij 
te dragen aan het netwerk en de buurt 

- 
Solidariteit 

- 
Respect  

...voor elkaar, als mens  
- 

Respect voor elkaars grenzen 
Iedereen heeft zijn eigen grenzen en 

Accolage respecteert die 
- 

Inclusiviteit 
Iedereen is welkom  

Wij accepteren geen racisme  
of discriminatie 

- 
Evolutie  

 De relaties en het engagement tussen 
buurtbewoners kunnen veranderen 
over de tijd heen ... Niets is definitief 



De deelnemer verbindt zich ertoe 
 Om Accolage op voorhand op de hoogte te brengen van hulp die wordt verricht binnen het 

netwerk, voor verzekeringsdoeleinden. 
 Het kader en waarden van Accolage te respecteren. 
 Ethisch correct te handelen in naam van de organisatie, de wederzijdse overeenkomsten en 

de grenzen van het werkterrein te respecteren.  

EXTRA INFORMATIE 

Vrijwilligerswerk en vergoeding 
De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.  

 

Discretieplicht   
Als deelnemer heb je discretieplicht. Dit houdt in dat je als deelnemer en vrijwilliger in 
ons netwerk, geen vertrouwelijke informatie aan anderen mag doorgeven, behalve als 
er onderling iets anders is beslist. Het kan informatie zijn die je van andere deelnemers 
krijgt, maar ook informatie die je hebt over Accolage. 

Gegevensbescherming 
Accolage hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het 
respecteren van jouw privéleven als deelnemer. In ons privacybeleid (document beschikbaar 
op aanvraag) kan je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens concreet verwerken. We houden 
ons daarbij aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (privacybeleid te lezen op accolage.be/privacy) 

Vergoedingen voor vervoer 
Indien je als deelenemer jouw auto moet gebruiken om iemand te vervoeren, is het extra 
belangrijk om ons op voorhand te informeren. Je kan de persoon die je helpt, vragen om jou 
te vergoeden tegen het officiële forfaitaire tarief (=€ 0,4170 per km, geldig tot 30/06/2023). 
Indien er meerdere deelnemers samen worden vervoerd, worden de kosten onderling 
verdeeld.  

 
Parkeerkosten 
Indien je als helper parkeerkosten hebt (bijvoorbeeld door het wachten tijdens een medisch of 
ander bezoek), dan komen deze kosten ook ten laste van de geholpen deelnemer. De ge-
holpene is verplicht de vergoeding uit te betalen aan de helper, indien die dat wil, en volgens 
de hierboven vermelde voorwaarden. 

https://www.accolage.be/privacy


VERZEKERINGEN 

Voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand of lichamelijk letsel van vrijwilligers bij 

ongevallen tijdens het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk of op weg naar en van het project, 

wordt de verzekering van Accolage verzorgd door de verzekeringsmaatschappij : Axa België 

NV- Polisnummer 730483277221 

 

Omnium contract - personenwagens  

Dekking van de Omnium missie - Particuliere auto's, bromfietsen en motorfietsen.  

Maatschappij Belfius Verzekeringen -Polisnummer C-14/5123000/01 

Aansprakelijkheid voor schade 
 

De organisatie is aansprakelijk voor eventuele schade die de deelnemer aan derden 

toebrengt tijdens het helpen, tenzij de schade het gevolg is van kwaadwillig gedrag van de 

deelnemer. In dat geval is de deelnemer zelf verantwoordelijk. Indien een fout, hoe klein ook, 

zich herhaaldelijk voordoet (en dus niet aan het toeval te wijten is), zal de deelnemer 

eveneens aansprakelijk worden gesteld.  

ONZE FINANCIËLE PARTNERS 

 



INSCHRIJVING 

 
 

 

 

 

 

Naam en voornaam   

Adres    

Geboortedatum   

Telefoon   

Mobiel nummer   

E-mail    

Talenkennis  

Naam van de persoon 
  

Relatie tot de persoon (omcirkel)  Partner - kinderen - buur – kennis - …  

Adres 
  

Telefoon 
  

 Nederlands 

 Frans 

 ..... 

 Engels 

 Arabisch 

 



□ bezoek aan huis 

□ iemand opbellen 

□ boodschappen doen 

□ vervoer met de auto 

□ begeleiding op de bus, te voet 

□ administratie 

□ hulp bij computer/smartphone 

□ kleine huishoudelijke taken 

□ sporadische hulp in de tuin 

□ klusjes 

□ verzorging van huisdieren 

□ andere taken, zoals ..........................  

Welke taken wil je doen als deelnemer van ons netwerk? 
Ik wil graag helpen met ... 

□ verschillende personen helpen 

□ dezelfde persoon helpen 

□ geen voorkeur  

□ regelmatig helpen 

1 keer per dag - week - maand 

□ sporadisch helpen wanneer het nodig is 

□ anders:……………………………………………….. 

 ............................................................................................................................    

    

INSCHRIJVING (VERVOLG) 

HULP GEVEN 

Ik wil graag ... 



 

 

 

 

  

□ een kort bezoekje thuis 

□ af en toe een telefoontje  

□ iemand die boodschappen doet 

□ een lift met de auto 

□ begeleiding op de bus, te voet 

□ administratieve hulp 

□ hulp bij computer/smartphone 

□ kleine huishoudelijke taken 

□ sporadische hulp in de tuin 

□ klusjes 

□ verzorging van huisdieren 

□ andere taken, zoals ..........................  

Ik ben op zoek naar …/ ik word graag geholpen met ... 

HULP VRAGEN 

Ik wil graag ... 

□ regelmatige hulp 

1 keer per dag - week - maand 

□ sporadische hulp wanneer het nodig is 

 .........................................................................................................................................  

    

Ik zou graag deel uitmaken van het netwerk om de volgende redenen: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Mijn interesses zijn: ......................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................. 

MOTIVATIE VOOR DEELNAME AAN HET NETWERK 

INSCHRIJVING (VERVOLG) 



TOT SLOT  

Ik bevestig dat alle gegeven informatie correct is.  

Ik bevestig door de gegevens in te vullen dat ik akkoord ga met het kader en 

de waarden van vzw Accolage 
 

 
Datum :  ............................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  

 

Tijdens onze activiteiten maken we soms foto's die gebruikt kunnen worden (in een 

persartikel, op sociale media of in een activiteitenverslag...). Je hebt het recht om 

bezwaar te maken tegen het gebruik van een afbeelding waar jij op te zien bent: 

□ Ik ga ermee akkoord dat foto's van mij gebruikt worden. 

□ Ik ga niet akkoord met het gebruik van foto's waarop ik zichtbaar ben. 

We willen u erop wijzen dat voor het maken van sfeerbeelden of niet- gerichte 

foto’s toestemming niet vereist is. Verschijnt er achteraf toch een foto of filmpje 

waar u niet tevreden over bent, neem dan contact op met info@accolage.be 

Na de eerste keer “helpen” of “geholpen worden”, nemen we even contact met jou 

op. Zo kunnen we antwoord geven op al jouw vragen en eerste ervaringen. 

IN DE PRAKTIJK 

PORTRETRECHT 

Hoe gaat het nu verder? 

Na de eerste keer “helpen” of “geholpen worden”, nemen we even contact met jou op. 

Zo kunnen we antwoord geven op al jouw vragen en eerste ervaringen.  


