
Fondsenwerver

Algemene kenmerken 
De fondsenwerver zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van de fondsenwervingsstrategie en draagt bij aan 
de marketingcommunicatiebeleid. De fondsenwerver is mede verantwoordelijk voor de particuliere 
fondsenwerving binnen de Vereniging en de financiering van de kerntaak belangenbehartiging van 
VluchtelingenWerk Nederland. 

Doel van de functie
Bij de doelgroep aansluitende particuliere fondsenwerving opzetten en uitvoeren zodat de binding met de 
donateurs en ook het aantal donateurs toeneemt en een 'aantoonbaar draagvlak' is voor de werkzaamheden
van VluchtelingenWerk Nederland. 

Organisatorische positie
De  fondsenwerver ressorteert hiërarchisch onder de manager Belangenbehartiging, geeft functionele 
aanwijzingen aan medewerkers donateursservice en werkt in voorkomende gevallen samen met stagiair(e)s 
en/of vrijwilligers. Treedt eventueel op als mentor /begeleider. 

Resultaatgebieden

Resultaatgebied 1 Opzetten en uitvoeren van fondsenwerving binnen de Vereniging 

Activiteiten/
werkzaamheden

 Zorgt voor ontwikkeling en uitvoering van de fondsenwervingsstrategie en 
draagt bij aan het beleid ten aanzien van de marketingcommunicatie van 
VluchtelingenWerk Nederland.

 Initieert en ontwikkelt activiteiten ter vergroting van het aantal 
leden/donateurs van de Vereniging en de binding met bestaande leden/ 
donateurs, stelt hiervoor een activiteitenprogramma en bijbehorende 
begroting op.

 Organiseert acties (bv. mailings, telemarketing, advertenties, joint-
promotions en evenementen), in het kader van werving en binding van 
donateurs, verstrekt indien nodig binnen de daarvoor vastgestelde 
plannen en budgetten uitvoeringsopdrachten aan derden en begeleidt de 
uitvoering daarvan.

 Ontwikkelt producten en diensten ter versterking van de binding van 
donateurs met VluchtelingenWerk Nederland , verricht indien nodig 
voorafgaand doelgroepen onderzoek.

 Draagt zorg voor het beheer en de ontwikkeling van de donateurs-
database t.b.v. één op één communicatie, verricht bestandsonderzoek 
voor een goede afstemming van activiteiten en acties.

 Draagt zorg voor de geïntegreerde marketing en fondsenwerving van 
bestaande en in ontwikkeling zijnde campagnes en projecten, levert 
vanuit het eigen vakgebied adviezen aan de managers ten behoeve van 
het overleg met financieringsinstellingen over concrete projecten van 
VluchtelingenWerk Nederland en de mogelijkheden voor financiering.

Resultaat De fondsenwerving is binnen de Vereniging opgezet en uitgevoerd, zodanig 
dat de fondsenwervingsdoelstellingen zijn behaald.

Resultaatgebied 2 Uitvoeren van communicatiewerkzaamheden

Activiteiten/
werkzaamheden

 Levert binnen het kader van het communicatie- en marketingbeleid een 
vakinhoudelijke bijdrage aan campagnes en speciale projecten.

Resultaat Communicatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd en dragen bij aan het slagen 
campagnes en speciale projecten.

Resultaatgebied 2 Geven van marketingadviezen

Activiteiten/
werkzaamheden

 Adviseert en ondersteunt andere afdelingen en regionale stichtingen 
inzake de marketing van hun diensten en producten.

Resultaat Marketingadviezen zijn gegeven aan afdelingen en regionale stichtingen.
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Profiel van de functie

Kennis
 HBO+/WO werk- en denkniveau: Relevante opleiding  aangevuld met gespecialiseerde opleidingen 

(NIMA-B en NIMA-DMM, FW-B).
 Ervaring met Direct Marketing op strategisch niveau.
 Uitstekend commercieel inzicht en goed financieel inzicht
 Kennis en ervaring met databases, spreadsheetprogramma’s.
 Minimaal 3 jaar ervaring.

Specifieke functiekenmerken
 Ervaring met begeleiding van externe leveranciers.
 In teamverband kunnen werken.
 Uitstekend inzicht in het beoordelen van diverse communicatiemiddelen.
 Uitstekend strategisch inzicht en analytisch denkvermogen.
 Verantwoordelijkheid nemen.
 Omgevingsbewustzijn.
 Flexibiliteit/aanpassingsvermogen.
 Beoordelingsvermogen/oordeelsvorming.
 Zelfstandigheid/initiatief.
 Organisatiesensitiviteit/betrokkenheid.
 Efficiency/organisatievermogen.
 Ondernemerschap/durf.
 Besluitvaardigheid.
 Klantgerichtheid. 
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