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01. INLEIDING
In de 12de campagne: business as usual: advertising (met nieuwe 
tool ‘de goede doelen matcher’ ), versturen van gidsen, doorsturen 
van adressen, beantwoorden van helpdesk-vragen, huisbezoeken, 
infosessies voorbereiden, Legacy Support Platform, Legacy Support 
Training, Legacy Support Visits, Legavision … Maar ook veel 
‘beweging’. Een understatement?

TEAM IN BEWEGING …
Patrice Macar nam op 31 maart 2020 afscheid, na 12 jaar trouwe 
dienst. Via deze weg willen we hem nog eens van harte bedanken voor 
zijn charisma en enthousiasme. Zowel het team als ‘zijn’ goede doelen 
zullen zijn expertise en humor missen.
Jan Rachels schakelt een versnelling lager, maar blijft als voorzitter en 
founding father achter en voor de schermen actief.
Drie nieuwe gezichten: Charlotte Rachels wordt projectmanager voor 
de Nederlandstalige campagne en Valérie Denis voor de Franstalige. 
Martin Van den Eynde neemt aan Franstalige kant de juridische 
helpdesk voor zijn rekening. Met deze aanwervingen is de toekomst 
van testament.be alvast verzekerd en in competente handen.

ONDERZOEK IN BEWEGING …
Volgens de meest recente legatenbarometer van HoGent zit legateren 
aan een goed doel in de lift en uit het rapport van Ivox onthouden 
we dat de Belg – ondanks twijfels – het goede doel blijft steunen en 
testament.be bij 3 op de 10 Belgen reeds bekend is.

DUOLEGAAT IN BEWEGING …
De Vlaamse regering wil aan de formule sleutelen om mogelijk 

Jan Rachels, voorzitter testament.be
Carine Coopman, directeur testament.be

‘misbruik’ in toekomst te voorkomen. Terechte bezorgde reacties uit 
het werkveld. Het 0%-dossier werd terug van onder het stof gehaald. 
Veel solidariteit, maar een éénsgezind standpunt bleek geen haalbare 
kaart. Wat rond mogelijke wijzigingen duolegaat finaal uit de bus zal 
komen, is vooralsnog koffiedik kijken.
Voor Wallonië en Brussel verandert er op het vlak van duolegaat niets.
Vanuit testament.be blijven we wekelijks de vinger aan de pols houden 
en dringen we aan op rechtszekerheid. Zo vlug als mogelijk. 
En we zijn voorbereid en klaar om kandidaat-erflaters op alle vlakken te 
begeleiden in het schrijven of herschrijven van testamenten in het licht 
van deze (aangekondigde) wijzigingen. 

EN DAN WAS ER …  COVID 19
Die zorgde ook voor beweging …

De geplande juridische infosessies in Gent en Antwerpen werden 
afgelast. Evenals het MERCI-evenement in de Floraliën.
Alles verplaatst naar 2021. Op hoop van zegen.

testament.be bleef echter niet bij de pakken zitten. We hebben van 
de nood een deugd gemaakt en alle mensen die gereserveerd hadden 
voor de afgelaste infosessies telefonisch gecontacteerd. Een zeer 
geslaagde en leerrijke opbelronde!

En we blijven vooruit denken en plannen … corona-gewijs!
In de nabije toekomst houden we het ‘veilig online’ waar nodig en ‘live’ 
waar mogelijk, zowel voor onze goede doelen als voor de kandidaat-
erflaters.

Woelige tijden of niet, testament.be blijft paraat en in beweging!
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03. DE REALISATIES VAN DE 12DE CAMPAGNE 

3.1 DE LEGATENBAROMETER BLIJFT OPTIMISTISCH: 
 INKOMSTEN UIT LEGATEN VOOR DE GOEDE DOELEN STIJGEN
 
Najaar 2019 rondde Ann-Sophie Bouckaert, wetenschappelijk 
medewerker HOGent, de Legatenbarometer 2018 af.

DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES?

1/ Inkomsten uit legaten voor goede doelen zijn aanzienlijk en 
duidelijk in stijgende lijn. Er worden meer legaten geschonken aan 
het goede doel en het bedrag van de legaten is ook toegenomen. 
Heel wat organisaties geven aan dat ze op de hoogte zijn dat ze 
in een testament zijn opgenomen. En weet dat uit onderzoek blijkt 
dat slechts 5 à 10 % van de erflaters de organisatie effectief op de 
hoogte brengt dat ze in zijn/haar testament staat. Het overgrote 
deel laat het dus niet eens weten aan een organisatie… En dat er 
tussen de niet opengevallen legaten heel wat met het systeem van 
duolegaten gewerkt hebben, is ongetwijfeld zeker! Advies om juist 
méér in plaats van minder in te zetten op legaten.

2/ Duolegaten zijn belangrijk en gaan in stijgende lijn. Het systeem 
van duolegaten is een systeem dat ten goede komt aan steeds 
meer organisaties. Elk jaar krijgen méér organisaties hun eerste 
legaat door middel van het duolegaat-systeem. Het lijkt alsof er 
door het duolegaat meer spreiding van de legaten over méér goede 
doelen is en vaker ook voor kleinere goede doelen. Sommige grotere 
organisaties zijn daarom misschien ook eerder voorstander van de 
afschaffing van het systeem met duo-legaten? Advies om het systeem 
van duolegaten te laten bestaan, omdat dankzij het duolegaat ook 
kleinere, onbekende organisaties kans maken op legaten.

3/ Goede doelen: elk jaar zijn er meer organisaties die gegevens 
willen delen, maar er is toch ook nog veel weerstand. Een aantal 
heel grote organisaties wil zelfs zeer bewust geen cijfergegevens 
met HOGENT delen. Waarom zijn sommige grote goede
doelen weigerachtig om transparant te communiceren? Hun 
schenkers hebben recht om te weten wat met hun geld gebeurt. 
Verandering in denken bij organisaties is noodzakelijk. Advies om 
transparantie over inkomstenbronnen aan te moedigen.

4/ Legatenwervende organisaties die niet communiceren over 
hun legateninkomsten, ontvangen opmerkelijk minder inkomsten 
uit legaten. De ijzeren wet in fondsenwerving is: overwin alle 
schroom en durf de giftvraag stellen. Een organisatie doet er 
dus goed aan om kandidaat-erflaters op de hoogte te brengen 
van hun behoefte aan fondsen. Het inzetten op verschillende 
kanalen om te communiceren met kandidaat-erflaters is daarbij 
een goede strategie. Advies om als organisatie de vraag naar 
legaten te durven stellen: als kandidaat-erflaters niet weten dat 
een organisatie geld nodig heeft, zal de organisatie er ook geen 
ontvangen.

Het volledige rapport kan u raadplegen 
op het Legacy Support Platform.
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3.2 HOE HEBBEN WE DE KANDIDAAT-ERFLATERS BEREIKT?

3.2.1 DE GROTE GOEDE DOELEN TEST 

In 2019 lanceerde testament.be een nieuwe tool: 
De Grote Goede Doelen Test - Welk goed doel past bij 
jou?

Dit project werd gelanceerd via Facebook op 
13 september - Dag van het Testament voor het Goede 
Doel – 6279 Belgen vonden via deze tool hun weg naar 
www.testament.be en kregen op die manier de kans om 
de juridische gids te bestellen en hun favoriete goede 
doel(en) aan te duiden.

In de voorbereiding van deze test werd door iVOX 
tussen 24 mei 2019 en 5 juni 2019 een online-
onderzoek uitgevoerd bij 1000 Belgen, representatief 
op geslacht, taal, leeftijd en diploma. Dit onderzoek 
biedt ons heel wat interessante informatie over onze 
doelgroep. Er blijkt in ieder geval nog veel interesse 
te zijn in nalaten aan het goede doel en nog heel wat 
mogelijkheden op het vlak van legatenfondsenwerving.

Het volledige rapport kan u raadplegen op het Legacy 
Support Platform.

De Grote Goede Doelen Test is – ondanks enkele 
kinderziekten – toch wel een interessante tool 
gebleken om het grote publiek te laten kennismaken 
met het onderwerp ‘nalaten aan het goede doel’ en het 
valt te overwegen om deze tool in de toekomst aan te 
passen en verder in te zetten.
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3.2.2 TESTAMENT.BE REALISEERDE TERUG EEN 360° MEDIACAMPAGNE 

  Televisie
NL = VRT (één - canvas)
FR = RTBF (la une - la deux), Antenne Centre, 
No Télé, Télé MB, Télé Sambre, TV Com-Canal, 
C-Canal Zoom, Ma Télé, RTC Liège, Vedia, TV Lux
      

  Radio
NL = VRT (Radio 1 - Radio 2)
FR = RTBF (La Première – VivaCité - Classic21, 
Musiq3)

  Print
NL = Het Nieuwsblad - Het Laatste Nieuws - 
De Morgen - De Standaard - Het Nieuwsblad 
Seniorenbijlage - Het Belang van Limburg - 
Gazet van Antwerpen – Het Laatste Nieuws 
(NGO Special) - Metro -  De Zondag - Kerk en Leven - 
Deze Week - Plus Magazine (Een woning voor later) 
- Plus Magazine (dossier erven) – Knack (dossier 
erven) – Okra Magazine -  Laperre Magazine – 
Libelle - De Tijd – Trends - Netto (Erfenisgids) - 
Gezond Thuis – Trends 
FR = Le Soir – La Libre - Le Soir supplément Seniors 
- Le Soir supplément Décès - Le Soir Magazine - 
Le Soir supplément Toussaint - Sudpresse toutes 
éditions - L’Avenir – L’Avenir supplément Seniors – 

L’Avenir supplément Toussaint -  
L’Avenir supplémént 100 Ans – La Libre supplément 
Aide & Solidarité - Le Vlan – Metro - La Libre 
Belgique et la Gazette de Liège – Tendance - 
MediaPlanet - 7Dimanche -  Grenz Echo - 
Brochures Opéra de Wallonie - Paris-Match - 
La Dernière Heure – Plus Magazine – 
Femme d’Aujourd’hui – La Libre supplément 
Essentielle – La Libre supplément Seniors

  Affiches 
600 affiches in alle NMBS-stations (Publifer)
800 abribus-affiches in de bushokjes (ClearChannel)

  Webvertising
NL = nieuwsblad.be - standaard.be - gva.be - hbvl.be 
- demorgen.be - hln.be - knack.be - plusmagazine.be 
- knack.be - trends.be – okra.be – Google Ads
FR = lesoir.be - lavenir.net - sudpresse.be - levif.be - 
rtc.be - Online TV Locales – Google Ads

  Marketing Affilitation & Partnermailing & 
E-mailing
NL = Kwanko – Newsletter Plus Magazine
FR = Kwanko – Newsletter Plus Magazine 
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3.2.3 FACEBOOK

testament.belgië (begin mei 2020: 8388 personen 
vinden dit leuk, 8335 personen volgen dit)
testament.belgique (begin mei 2020: 7476 personen vinden 
dit leuk, 7365 personen volgen dit) 
vaste rubrieken: goede doelen, quotes, de gids, blogs, 
cartoons, actuele items, koffietafels, advertising …

In de 12de campagne was een duidelijk positieve 
evolutie merkbaar op vlak van betrokkenheid, interactie 
en organisch bereik. Zowel bij testament.belgië als 
testament.belgique. 
Deze evolutie is zeker ook te wijten aan het sterker 
inzetten op het creëren van waardevolle content.

Uit analyse bleek dat naast gepromote berichten de 
algemene actuele nieuwsberichten voor het grootste 
bereik zorgden.

Dit was eveneens het geval voor het aantal likes. 
Vooral nieuwsberichten met een positieve boodschap 
scoorden goed.
Bij testament.belgique was opvallend dat humor - aan de 
hand van cartoons - voor een groter bereik zorgde.
Er werd het vaakst doorgeklikt op nieuwsberichten, 
evenementen en ‘de Grote Goede Doelen Test’. 
Wanneer er een link aanwezig was in een Facebookpost 
die méér informatie bood, was men sneller geneigd om 
door te klikken.
Berichten die zorgden voor een grote interactie en bereik 
waren dus duidelijk berichten die gebonden waren aan 
de actualiteit en een positieve boodschap brachten. 
In toekomst zal het dus belangrijk zijn om te zorgen voor 
een goede mix van verschillende type berichten.
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WEBSITE TESTAMENT.BE
SESSIES

3.2.4 WEBSITE BEZOEKERS (WWW.TESTAMENT.BE – WWW.GOEDGEVEN.BE)

Bezoekers gaan vaak op zoek naar informatie over de 
goede doelen, maar ook naar juridische informatie.
Door op verschillende kanalen sterk in te zetten, 
merken we een algemene stijging in het aantal website-
bezoekers.

In de 12de campagne werd sterk ingezet op 
communicatie via sociale media en SEA (Search Engine 
Advertising) en er is dan ook een sterke stijging vast 
te stellen in het aantal website-bezoekers die via deze 
kanalen doorklikken.

EVOLUTIE

+ 49%
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WEBSITE TESTAMENT.BE
KANALEN

CAMPAGNEJAAR 2018-2019

WELKE PAGINA’S WORDEN HET MEEST BEKEKEN?

CAMPAGNEJAAR 2019-2020

EVOLUTIE

+ 17%

- 1%

+ 152%

+ 23%

- 92%
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WEBSITE GOEDGEVEN.BE
SESSIES

EVOLUTIE

+ 16%
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WEBSITE GOEDGEVEN.BE
KANALEN

CAMPAGNEJAAR 2018-2019 CAMPAGNEJAAR 2019-2020

WELKE PAGINA’S WORDEN HET MEEST BEKEKEN?

EVOLUTIE

+ 43%

+ 22%

- 70%

+ 77%
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3.2.5 FACE2FACE

Juridische infosessies
Doelstelling van de juridische infosessies is het activeren 
van het databestand van testament.be en kandidaat-
erflaters die reeds de juridische info via de gids hebben 
ontvangen ook op een andere manier te informeren en te 
ontmoeten

testament.be organiseerde tijdens de 
12de campagne op 15 oktober 2019 een 
try-out voor de juridische infosessies in 
Brugge. 
De foyer van de Stadsschouwburg 
was in een mum van tijd volzet en 
alle aanwezigen waren zichtbaar erg 
geïnteresseerd en uitermate tevreden 
achteraf.

De geplande juridische infosessies in 
Gent en Antwerpen in het voorjaar 2020 
werden als gevolg van de corona-crisis 
verschoven naar najaar 2020.  
Alle geplande infosessies (Gent, 
Antwerpen, Leuven, Hasselt, Brussel 
NL, Brussel Fr, Luik en Namen) zullen 

in november-december 2020 coronaproof worden 
georganiseerd onder de vorm van webinars. Dit uiteraard 
in combinatie en aangevuld met onze juridische 
helpdesk via mail, telefoon of huisbezoek.

Méér en méér goede doelen (*) organiseerden in de 
12de campagne terug zelf face2face-evenementen via 
koffietafels, infosessies en infostanden en deden daarbij 
beroep op de support van testament.be.
Op deze evenementen, georganiseerd in de schoot van 
de goede doelen zelf, worden directe contacten met 
kandidaat-erflaters gelegd en tijd vrijgemaakt voor 
persoonlijk kennismaking. 

(*) Zoo Antwerpen, Amis des Aveugles, Broederlijk Delen, 
Parkinson Liga Vlaanderen, UAntwerpen, Sans Collier, SOS 
Kinderdorpen, SOS Villages d’Enfants, Entraide et Fraternité, 
Télévie, FNRS, Damiaanactie, Action Damien, Mercy Ships, 
Oxfam Solidariteit, La Cité Joyeuse, Caritas International, 
Amis de l’Institut Bordet, Vrienden van het Bordet Instituut, 
Diabetes Liga, Médecins du Monde, Dokters van de Wereld, 
SOS Faim, Het Blauwe Kruis van de Kust, Musée Rops, 
Child Focus, Gaia, Artsen zonder Vakantie, 
Médecins sans Vacances.

Het MERCI-evenement in de Floraliën 2020 werd als gevolg van de corona-crisis verplaatst naar mei 2021.
Op het MERCI-evenement ontmoeten de goede doelen geen ‘nieuwe’ kandidaat-erflaters. De focus wordt gelegd 
op het onderhouden van de contacten met reeds gekende donateurs en kandidaat-erflaters.
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Juridische helpdesk - 7/7 bereikbaar - telefonisch - mail - huisbezoek

Wekelijks werd beroep gedaan op de juridische helpdesk van testament.be. Dirk Vercoutter en Martin 
Vanden Eynde stonden garant voor deskundig gratis juridisch advies in het kader van de opmaak van 
testamenten waarin één van onze deelnemende goede doelen werd opgenomen.

Martin Vanden EyndeDirk Vercoutter
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3.2.6 VERDELING GIDSEN  
(1 GIDS = 1 ADRES = RESULTAAT VAN DE ADVERTISING)

Alle advertising stond in het teken van de 
verspreiding van onze juridische gidsen.
testament.be verstuurde opnieuw bijna 20000 
gidsen ‘Goed Geregeld Goed Gegeven’ en bleef 
op die manier een waardevol databestand van 
kandidaat-erflaters opbouwen.
De adressen van diegenen die bij het bestellen 
van de gids ook (een) goed(e) doel(en) hadden 
aangevinkt werden doorgegeven aan de 
betreffende goede doelen.
Het is en blijft de verantwoordelijkheid van zowel 
testament.be als de goede doelen zelf om dit 
opgebouwde databestand zowel op korte als 
op lange termijn professioneel en ethisch op te 
volgen.

Bea Bossaerts
20

2.
19

2.
30

2

Goed geregeldGoed gegevenVoor een betere wereldAnn Maelfait – Bea Bossaerts
Editie 2019/2020

STICHTING

LEIF West-Vlaanderen

Ann Maelfait 
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HOEVEEL GIDSEN HEBBEN WE PER CAMPAGNEJAAR VERDEELD?
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HOE OUD ZIJN DE AANVRAGERS VAN DE GIDSEN?
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WAAR WONEN DE AANVRAGERS VAN DE GIDSEN?
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HOEVEEL GOEDE DOELEN PROCENTUEEL WERDEN DOOR DE KANDIDAAT-ERFLATERS AANGEDUID?

Mevrouw x bestelde de gids eind juni 2019, half juli 
2019 kregen we al een aanvraag binnen voor een 
huisbezoek in kader opmaak van een testament. 
Mijnheer y bestelde de gids in 2016 en contacteerde 
ons pas terug in 2019, hij deed er 3 jaar over 
alvorens concrete stappen te nemen tot het 
schrijven van een testament. 

Onze gids bestellen en daadwerkelijk aan hun 
testament beginnen: sommigen doen er heel lang 
over, anderen maar een paar dagen.

68,10%

14,50%

6,90%
4,00%

6,60%
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3.3 HOE HEBBEN WE DE DEELNEMENDE GOEDE DOELEN BEREIKT?
We hebben heel wat van onze goede doelen ontmoet op de jaarlijkse 
nieuwjaarsbijeenkomst/workshop (23/1/2020), we vroegen de goede 
doelen feedback via de jaarlijkse enquête en hadden minstens één keer 
per jaar face2face-overleg via de Legacy Support Visit.
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Via het Legacy Support Platform werden de adressen 
van de kandidaat erflaters doorgegeven en vonden de 
goede doelen ook heel wat interessante informatie: 
nuttige tips&tricks en inspirerende blogs… 

Een aantal goede doelen deed ook reeds een beroep op 
testament.be voor een Legacy Support Training op maat.

Najaar 2019 bereikte ons het nieuws dat de Vlaamse regering het duolegaat wil hervormen en de modaliteiten 
zou aanpassen teneinde mogelijk misbruik uit te sluiten (voor Brussel en Wallonië blijven de modaliteiten voor 
het duolegaat ongewijzigd). 
testament.be nam het initiatief om met de deelnemende goede doelen te overleggen en te proberen om via 
intensief lobbywerk rechtszekerheid voor alle betrokkenen te bewerkstelligen.
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4. TEAM - SAMENWERKINGSVERBANDEN - VRIJWILLIGERS

AFSCHEID VAN PATRICE MACAR

Patrice nam op 31 maart 2020 afscheid, na 12 jaar trouwe 
dienst. Via deze weg willen we hem nog eens van harte 
bedanken voor zijn charisma en enthousiasme en hem een 
welverdiend pensioen toewensen. Zowel het team als ‘zijn’ 
goede doelen zullen zijn expertise en humor missen.

TEAM 01/04/2020

Carine COOPMAN
directeur 
0474 534789 
carine.coopman@testament.be

Jan RACHELS 
voorzitter/externe relaties 
0478 905635
jan.rachels@testament.be
 Marnix PUYPE 
communicatie manager 
0479 760076  
marnix.puype@testament.be 

Charlotte RACHELS 
projectmanager Vlaanderen-Brussel 
0470 059397  
charlotte.rachels@testament.be

Valérie DENIS 
projectmanager Wallonie-Bruxelles 
0479 760000 
valerie.denis@testament.be

WIE HIELP MEE DENKEN EN DOEN?
 
• juridisch advies = Ann Maelfait (Rivus), Anke Van Langenhove 

(Rivus), Mr Renaud Verstraete, Mr Valérie Bruyaux en  
Mr Philippe Dusart

• juridische helpdesk = Dirk Vercoutter, Martin Vanden Eynde 
• grafische vormgeving = AVDJ Graphics -  

Anouk Van der Jeught, Sarah Ranson
• websites, database, facebook = SayHey - Marleen Vandamme, 

Dennis Vieren, Dieter Vieren, Matthias Goderis,  
Bas Verplancke

• legacy support platform, facebook, blog = Nik Grymonprez, 
Ludo Vangilbergen

• de gids Goed Geregeld Goed Gegeven = Die Keure -  
Catherine Vandermeersch, Ann-Sophie Van den Kerckhove, 
Bea Bossaerts 

• ITC = Sharecom – Christian Van Oost 
• boekhouding/comptabilité = Oostboek - Sophie Ysenbrandt 
• audit = Clybouw bedrijfsrevisoren 
• radio-& tv-spot = Clementine - Lieselot Dejonghe,  

Barbara Dejonghe, Stijn Dejonckheere
• gepersonaliseerde spotjes = Jan Van Maele,  

Alexander Van Maele
• fotografie = Alexander Van Maele 
• cartoons = Marec, Kroll, Clou, Fritz, Lectrr 
• verzending gids = Distrimedia Tielt 
• onderzoek Legatenbarometer HoGent =  

Ann-Sophie Bouckaert
• goede doelen matcher =  IVOX – Sarah Vanderwaeren,  

Evelien Hermans, Lore Verhoogen, Valerie Hermans,  
Liesbeth Van den Nest

• vrijwilligers = Randi Roose, Riet Blondelle, Leen Lietaer,  
Anne Van den Bussche, Alice Lefebvre

Patrice Macar
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Het volledige audit rapport kan u raadplegen op vzwtestament.be.

05. BUDGET

UITGAVEN

TOTAAL UIT

TOTAAL IN

SALDO POSITIEF

INKOMSTEN

advertising en website

gids en verzending

gepersonaliseerde support

face2face events

juridische helpdesk

testament.be academy

back office

lidgeld deelnemers

diverse

euro

1.321.985,37

1.460.550,34

138.564,97

euro

610.097,29

193.888,55

112.421,13

107.651,99

65.828,58

81.375,53

150.722,30

1.449.000,00 

11.550,34

46%

15%

9%

8%

11%
6%

5%
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06. DE UITDAGINGEN VOOR DE 13DE CAMPAGNE
In de 13de campagne zal vooral worden 
ingezet op

het optimaliseren van de Legacy Support 
Training, het Legacy Suppot Platform en de 
Legacy Support Academy, met speciale aandacht 
voor het integreren van de good practice van de 
goede doelen en thematische workshops

het verder bewerkstelligen van rechtszekerheid 
met betrekking tot de aangekondigde 
hervormingen van het duolegaat via intensief 
lobbywerk ten aanzien van de Vlaamse regering 
en het ondersteunen van gemeenschappelijke 
alternatieve voorstellen vanuit de sector

het activeren en optimaliseren van de 
communicatie met de kandidaat-erflaters met 
speciale aandacht voor 
• de filantropische invulling van de advertising
• de vernieuwende invulling van de facebook-  
 posts
• de inhoud en frequentie van de nieuwsbrieven  
 naar het databestand van testament.be   
 (110.000 adressen, waarvan 70% geen goed   
 doel heeft aangeduid)

• het verzamelen van relevant inhoudelijk   
 materiaal en cijfers via o.a. enquête bij het   
 testament.be-databestand 
• het organiseren van juridische infosessies via  
 o.a. webinars (corona proof)
• het voorbereiden van het MERCI-evenement:   
 Floraliën op 4-5-6 mei 2021 in Gent

het optimaliseren van de 
samenwerkingsverbanden met o.a. HoGent 
(Legatenbarometer), IVOX (enquêtes), Clementine 
(nieuwe clip), SayHey (facebook), Studiostraid 
(blogs, Legacy Support Platform), Ikonodule 
(e-learning), Legavision (European Legacy 
Project) en FAB (workshops)

het verder inwerken en opleiden van de nieuwe 
teamleden

de voorbereiding van ’15 jaar testament.be’ 
(2022-2023)
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