
Opleiding NationBuilder

19 april 2022



Programma
19u00-19u15 Inleiding en traject verkiezingen 2024

19u15-20u15 Deel 1: Algemene werking en ledenbeheer (60’) 

Hoe leden- en contactenbeheer onderhouden: aanmaken leden, goedkeuringen, 
wijzigingen, betalingsflow, data-uitwisseling, … 

20u15-20u45 Deel 2: Communicatie (30')

Aanmaken nieuwsbrief: instellingen, sjablonen, inhoud opmaken, selecteren 
doelgroep, verzenden

20u45-21u00 Feedbackronde 



Praktische afspraken
• Jullie hoeven tijdens de uiteenzetting zelf niet in te loggen in het systeem. Het is 

belangrijker om aandachtig de presentatie te volgen. We werken met een 
testaccount in de live-omgeving die dezelfde rechten heeft als jouw account.

• Tijdens de uiteenzetting kunnen vragen gesteld worden via de chat. Na ieder 
deel worden deze overlopen en beantwoord, en opgenomen voor de FAQ op de 
trainingspagina.

• Individuele vragen over de activatie van jouw account of om in te loggen worden 
individueel opgevolgd en niet in deze plenaire sessie. Hiervoor mail je naar jouw 
provinciale coördinator of naar laura.vandevyvere@openvld.be.



Opvolging
• Alle individuele onderdelen van de opleiding zijn in aparte instructiefilmpjes te 

bekijken op de Open Vld NationBuilder-trainingswebsite. Hier vind je ook de 
veelgestelde vragen: https://www.openvld.be/nationbuilder_training. 

• De presentatie van vanavond en de linken naar de opname, de presentatie, de 
trainingswebsite en enkele tips om mee aan de slag te gaan worden morgen 
nagestuurd in de opvolgingsmail.

• Vanaf nu werken we ‘voor echt’ in de live-omgeving. Gelieve dus geen testen te 
doen, maar enkel het effectieve dagdagelijkse contactenbeheer en mailings.

• Alle acties worden gelogd. Het exporteren van ledenbestanden kan conform de 
GDPR enkel in het kader van de afdelingswerking, niet voor persoonlijk gebruik. 
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Milestones inhoudelijk traject

2022: 
4 congressen (april, mei, september, oktober)

2023: 
Groot slotcongres (voorjaar) 
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Milestones strategisch traject

2022 en 2023: 
Uitrol en opleidingen: 

• NationBuilder
• sociale media (adverteren)
• huisbezoeken en huisbezoeken-app

Lokale actiedagen en huis-aan-huis-campagnes met focus op dataverzameling
Start lijstvormingstraject

2024: 
Get-out-the-vote campagne



NationBuilder
Stand van zaken
Omschakeling ledenbeheer

• Op 1 april 2022 ging het 'oude' online ledenbeheer definitief offline

• We schakelen in het kader van de modernisering van onze partij over naar het 
nieuwe systeem NationBuilder, van waaruit afdelingen hun contacten kunnen
beheren, in de nationale huisstijl mailings kunnen uitsturen en nieuwe lokale
afdelingswebsites lanceren.



NationBuilder
Stand van zaken: GDPR



NationBuilder
Stand van zaken: GDPR



NationBuilder
Opleidingen
• Fysieke sessies vonden plaats op…

• zaterdag 5 maart 
 voormiddag: Antwerpen
 namiddag: Limburg

• zaterdag 12 maart
 voormiddag: Oost-Vlaanderen
 namiddag: West-Vlaanderen

• zaterdag 26 maart
 voormiddag: Brussel
 namiddag: Vlaams-Brabant



NationBuilder
Opleidingen
• Online sessie

• Dinsdag 19 april om 19u

• Herhaalsessies
• Online: dinsdag 17 mei om 19u: 

https://www.openvld.be/digitale_opleiding_nationbuilder_20220517

• Fysiek: in het najaar in functie van afsluit ledenbeheer 2022

• Alle opleidingen: https://www.openvld.be/lokaalvormingsaanbod


