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Staatssecretaris Joop Wijn

Goededoelenbranche 
welkom bij Joop Wijn
Goededoelenbranche 
welkom bij Joop Wijn



Annie Connect, het andere callcenter is sinds kort zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar voor de opvang 

van telefoongesprekken. Dus op welk tijdstip uw aankomende donateurs ook bellen, wij zitten er klaar voor. 

De nachtopvang is mede mogelijk doordat onze Annies vanuit huis werken. Een ander voordeel van 

thuiswerken is dat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt weer aan de slag kunnen. Zij 

krijgen dan ook voorrang bij Annie Connect. We noemen ons niet voor niets het andere callcenter.

Wilt u meer weten over de doorlopende opvang van Annie Connect of één van onze andere diensten? 

Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact op met Roy Milder 0318-545845. 

Onze Annies blijven ‘s nachts 
wel wakker voor uw spotopvang

Het andere callcenter
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InhoudVeertig
Plotseling vroegen we ons af 
hoeveel we er inmiddels hebben 
gemaakt. Met dit nummer blij-
ken het er precies 40 te zijn. Te 
laat voor een feestje bij nummer 
vijfentwintig, maar nog ruim op 
tijd voor de party bij de vijftig-
ste: oktober 2007. Toen we het 
eerste nummer uitbrachten in 

1988 was het puur vrijwilligerswerk. Nu kunnen we 
met vakblad, websites en workshops rustig stellen 
dat die hobby prettig uit de hand gelopen is.
 
Professioneel schrijven betekent niet te lange artike-
len en liefst ook een beetje luchtig. Maar in een vak-
blad mag je je best laten gaan, vooral als je de diepte 
in wilt. Dat doen we in dit nummer, o.a. met een stuk 
van Maarten de Vries, Jolan van Herwaarden en 
Erica Waasdorp over fondsenwerving in Nederland, 
Engeland en Amerika. David Berg en Hidde van 
Kersen produceerden ook een stevig stuk, over de 
ontwikkelingsfasen van goede doelen. Ook Jan Krol 
nam de lengte met zijn artikel over ons nieuwe work-
shopprogramma. Ik hoop dat er nog meer collega’s 
dan vorig jaar van gaan profiteren.

De nieuwe spelling wordt dit jaar van kracht. We 
sluiten ons niet aan bij het – nutteloze - verzet van 
enkele grote dagbladen. Ik vindt dat het bij een vak-
blad hoort dat je in correct Nederlands schrijft. Daar 
hoort nu eenmaal het gebruik van de juiste spelling 
bij. Vanaf dit nummer volgen we de nieuwe spelling.
 
De oplettende lezer merkt dat we steeds vaker schrij-
ven over mensen. Het artikel van Anneke Hakman 
over een paar jonge honden in het vak past in die 
aanpak. Het is belangrijk dat er een instroom is van 
jonge mensen in de fondsenwerving. We staan open 
voor meer van die verhalen. Suggesties graag naar 
jongehonden@fondsenwerving.nl.
 
Met Joop Wijn, staatssecretaris van financiën, spra-
ken we vlak voor de kerst. Het leverde een boeiend 
stuk op, met uitspraken die de bestuurders in onze 
branche zich aan mogen trekken. Ik hoop dat ze de 
openingen die hij biedt, zullen gebruiken om (alsnog) 
te doen wat we van hen mogen verwachten.
 
Jaap Zeekant, hoofdredacteur a.i.

4 Opleidingen, congressen en  
 workshops in 2006

11 FUSION 2005

13 Groeien goede doelen van  
 crisis naar crisis?

19 ‘Your future is so bright,  
 it hurts my eyes’.

23 Opleiden en commercie

25 Maatschappelijk rendement meten

27 Selekt Mail Nederland bezorgt ook cheques

29 Congres internet en goede doelen

30 Goededoelenbranche welkom  
 bij Joop Wijn

35 Verscherpt toezicht op  
 stichtingen wenselijk?

37 Oog voor direct mail

43 Drukker wordt totaalleverancier

45 Goede Doelen Weken bij TPG Post

47 Het product mens

48 Fondsenwerving in  
 Nederland in 2004

55 Fondsenwerving in  
 Engeland in 2004

57 Fondsenwerving in Amerika in 2004

61 Mensen, zaken, data
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Kijk op www.fondsenwerving.nl
en ga naar WORKSHOPS

VERGROOT JE KENNIS
Volg de VFW-workshops!

VFW-WORKSHOPS VOORJAAR 2006:
• zeer praktijkgericht
• scherpgeprijsd: € 67,50
• ervaren docenten
• vergroot je netwerk
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Opleidingen, congressen 
en workshops in 2006

Waar kun je in 2006 als fondsen- en/of ledenwerver 

naar toe om je vakkennis te verhogen, informatie te 

vinden en je zo belangrijke netwerk te onderhouden en 

uit te breiden?

In een steeds kritischere samen-
leving met een grote roep om 
transparantie en verantwoording 
is professionaliteit een basisvoor-
waarde om te kunnen functione-
ren. Opleidingen, kennis en infor-

matie en contacten zijn hiervoor 
de sleutel. 

Gelukkig zijn er de laatste jaren 
veel mogelijkheden gekomen om je 
verder te bekwamen in dit boeien-

de vak en om contacten te leggen 
en te onderhouden. Onderstaand 
treft u een overzicht hiervan aan.

Zo vindt van 2 t/m 5 april  het 
congres plaats van de Association 
of Fundraising Professionals / 
AFP in Atlanta, USA. Informatie: 
www.afpnet.org en ga naar ‘in-
ternational conference’. Het NGF 
organiseert met Felix Vriends een 
speciale groepsreis, informatie via 
dfw@concepts.nl. Op 13 en 14 juni 

Jan Krol
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vindt Civil Society weer plaats. 
Dit jaar in het Beatrixgebouw 
van de Jaarbeurs in Utrecht. Ga 
voor meer informatie naar www.
civilsociety.nl. Op 20 en 21 april 
start het ISF met haar 3e groep de 
beroepsopleiding B op basis van de 
NGF beroepsprofielen B. Infor-
matie hierover vindt u op www.
isf.nl. Daarnaast zijn er diverse 
bijeenkomsten van o.a. het NGF 
waar collega’s elkaar ontmoeten 
en informatie uitwisselen, informa-
tie hierover vindt u in de agenda 
achterin dit Vakblad en op www.
fondsenwerving.nl.

En voor wie nog dieper in wil gaan 
op de materie is het een goed idee 
om zich aan te melden voor de 
Post Academische Opleiding (PAO) 
Philantropic Studies van onze 
‘eigen professor’ Theo Schuyt (in-
formatie www.geveninnederland.
nl). Ook het IFC / International 
Fundraising Congres van 17 t/m 
20 oktober a.s. in Noordwijkerhout 
van The Resource Aliance biedt 
verdieping en een uitgebreid en 
vooral internationaal netwerk, 
met naar verwachting weer ruim 
800 deelnemers uit ca. 60 landen. 
In de komende nummers van ons 
Vakblad zullen wij u hierover uit-
gebreid informeren.

Maar uiteindelijk is en blijft de 
basis het belangrijkste. Want zon-
der basis is ieder vervolg zonder 
fundament. Daarom is het Vakblad 
Fondsenwerving in het najaar van 
2004 begonnen met een eigen 
workshopprogramma met vooral 
heel veel praktische informatie, 
gegeven door zeer ervaren mensen 
uit de praktijk en voor een uiterst 

lage prijs voor de lezers van het 
Vakblad Fondsenwerving van 
slechts € 67,50, in plaats van € 
89,50, excl. BTW p.p. voor een 
hele dag. 

Deze workshops zijn beslist ook 
niet alleen voor beginners. Ons vak 
is n.l. zeer breed waardoor er altijd 
aspecten zijn waar je als ervaren 
fondsenwerver nog niet zo veel 
ervaring mee hebt. In 2006 orga-
niseert het Vakblad maar liefst mi-
nimaal 35 workshops van één dag, 
allen met één specifiek onderwerp 
of thema. Hierdoor is er altijd wel 

een onderwerp 
bij waarvan het 
nuttig is om je 
in te verdiepen 
of je kennis en 
inzichten eens 
te verdiepen. 
En dat in een 
omgeving met 
alleen fondsen- 
en ledenwer-
vers waardoor 

ook vaak bijzonder nuttige con-
tacten gelegd en onderhouden 
worden.

Voor het voorjaar 2006 hebben 
we maar liefst 19 workshops op 
het programma staan. In verband 
met het uitgebreide programma 
geven we al op 16 februari a.s. de 
aftrap met de workshop ‘Wensen 
van je achterban: wat willen ze 
en wat kunt u er mee?’ met Klaas 
Dijkstra. Dit loopt door tot en met 
8 juni a.s.

Hierna treft u het volledige  
voorjaarsprogramma aan.

Wensen van je achterban: wat 
willen ze en wat kunt u ermee? 
- donderdag 16 februari 2006
Goede doelen en andere non-pro-
fitorganisaties steunen massaal op 
grote groepen, leden, donateurs en 
vrijwilligers. Om je wervings- en 
behouddoelstellingen te kunnen 
(blijven) realiseren, moet je weten 
wat deze groepen verwachten van 
de organisatie. Maar hoe doe je 

dat als je niet weet wat er leeft in 
de achterban? Klaas Dijkstra legt 
in deze boeiende workshop uit hoe 
je een schat aan verwachtingen en 
percepties van leden en donateurs 
op individueel niveau verzamelt en 
analyseert en hoe je met die nieu-
we informatie je (wervings)beleid 
bijstelt.

Klaas Dijkstra 
is directeur 
van Zest (www.
zest.nl). Hij is 
specialist op 
het gebied van 
de wisselwer-
king tussen 

marketingstrategie en uitvoering 
bij non-profits.

Meer rendement uit je bestaande do-
nateurs - donderdag 23 februari 2006
Hoe verhoog je de waarde, 
lifetime-value, van je bestaande 
donateurs en leden? Veel energie 
wordt altijd in het werven van 
nieuwe donateurs gestopt. Maar 
het is zonde als intussen de reeds 
geworven gevers in slaap sukkelen 
of zelfs weglekken. Er zijn manie-
ren om ze vast te houden en om 
hun bijdragen omhoog te krijgen. 
Deze workshop leert je ook wat je 
moet doen om dat te bereiken.
 

Jeanette Ees-
mann is direc-
teur van SAZ, 
Partners in 
fondsenwerving 
te Hoofddorp 
(www.saz.nl). 
Ze kent vanuit 

haar veeljarige, deels internatio-
nale adviespraktijk het klappen 
van de zweep op vele gebieden van 
fondsenwerving.
 
Inkomsten verwerven uit nalaten-
schappen en legaten - donderdag 2 
maart 2006
Arjen van Ketel legt aan de hand 
van zijn rijke praktijkervaring, uit 
hoe niet alleen grote organisaties, 
maar ook kleinere, lokale non-pro-
fits op actieve wijze hun Ë 

“De informatie uit de workshop 
helpt me enorm bij mijn werk. Ik 
heb ook meer plezier gekregen in 
tekstschrijven, omdat het leuk is 
om andere invalshoeken te beden-
ken.”

Sabrina Langerak - Heifer Nederland



Ë structurele inkomsten uit na-
latenschappen en legaten kunnen 
vergroten.

Arjen van Ketel 
heeft als senior 
consultant een 
ruime ervaring 
opgebouwd 
met het ver-
groten van de 
inkomsten uit 

nalatenschappen bij talloze orga-
nisaties.
 
Copywriting voor fondsen- en 
ledenwervers - donderdag 9 maart 
2006
Of het nu gaat om een overtui-
gende (direct-mail)brief of een in-
formerende nieuwsbrief: schrijven 
is meer dan alleen tekst. Het gaat 
vaak ook om het idee, het concept. 
Hoe overtuig je de aangeschre-
vene om donateur te worden en te 
blijven? Hoe ‘vang’ je de aandacht 
van al die mensen zodat ze het ook 

echt lezen? Wordt het een brief of 
een e-mail? Is het de website of 
de gedrukte nieuwsbrief? Wordt 
het gelezen of verdwijnt het in de 
prullenbak?

Jeroen van Bij-
nen heeft jaren-
lang ervaring 
als (dm-)copy-
writer. Als direc-
teur van het 
reclamebureau 
IVC Waalwijk 

(www.ivcwaalwijk.nl) is hij gewend 
om overtuigende direct mail te 
schrijven en informerende nieuws-
brieven en voorlichtingsfolders.
 
Databasics: basiskennis database-
management voor fondsenwervers 
- donderdag 16 maart 2006 
Voor succesvolle fondsenwerving 
heb je een databasesysteem nodig. 
In deze workshop leer je welke 
eisen je aan zo’n database moet 
stellen. Naast de noodzakelijke 

theorie, laten we met behulp van 
twee databasesystemen zien hoe 
de praktijk er uit ziet. De speciaal 
door ons gemaakte checklist wordt 
aan alle deelnemers ter beschik-
king gesteld. 

Gerda Kranen-
donk is een 
expert op dit 
gebied. Ze heeft 
een brede erva-
ring bij goede 
doelen waar-
onder Memisa, 

Mensen in Nood, Cordaid en in het 
bedrijfsleven.
 
Europese subsidiebronnen aanbo-
ren - donderdag 23 maart 2006
Natuurlijk staat het subsidievo-
lume onder druk. Maar juist dan is 
het des te belangrijker dat je weet 
hoe je een aanvraag opstelt, die 
kwaliteit heeft en de aandacht van 
de ontvanger trekt. Juist nu is het 
zaak goed de weg te weten in het 

Sandd groeit zo hard dat we wel iets
minder populair mogen worden.

Het op één na grootste postbedrijf van Nederland.

www.sandd.nl

WWW. P S I D I R E C T . N L

Donateurswerving en behoud
• strategie
• concept
• direct mail productie
• direct respons televisie / DRtv

VERHOOG OOK UW INKOMSTEN!
Hoe: bel 0183 - 56 39 12; Jan Krol! Of ga naar:
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Europese subsidieland. Laat speci-
aliste Annette Eikmans je uitleggen 
wat je moet doen om voor jouw 
organisatie de kans op subsidie zo 
groot mogelijk te maken.
 

Annette Eikmans 
(mail@inter-con-
nectie.com) is 
directeur van 
bureau Inter 
Connectie in 
Den Haag. Inter 
Connectie is een 

specialist op dit gebied. 
 
E-mailmarketing en andere nieuwe 
media - donderdag 30 maart 2006
Er wordt veel over gesproken, 
maar het wordt nog veel te weinig 
gedaan in de fondsenwerving: het 
gericht en effectief inzetten van 
nieuwe media. Kun je SMS gebrui-
ken om je achterban te activeren? 
Kun je e-mail gebruiken om de 
band met je gevers te versterken? 
Hoe zorg je voor voldoende res-
ponsmogelijkheden? En hoe zorg 
je dat je website een centrale rol 
kan spelen? Het zijn slechts enkele 
van de zaken die aan de orde ko-
men in deze digitale workshop.

Boris Stam is 
directeur van 
Crossing Chan-
nels (www.cros-
singchannels.
nl), de maker 
van Fondsen-
werving.NL.

 
Geld ophalen bij vermogensfondsen 
- donderdag 6 april 2006
Er zijn vele honderden fondsen in 
Nederland, die elk jaar weer geld 
beschikbaar stellen om projecten 
van non-profits mogelijk te maken. 
Waar vind je die fondsen eigen-
lijk? Hoe kom je er achter of jouw 
project in aanmerking kan komen 
voor een bijdrage? Wat moet je 
doen en wat moet je juist niet doen 
om met enig succes aanvragen in 
te kunnen dienen? We geven heel 
veel praktische tips. Natuurlijk oe-
fenen de deelnemers in het schrij-

ven van de perfecte aanvraag.

Maarten de 
Vries (m.t.k.de.
vries@zonnet.
nl) is voormalig 
directeur van 
Wilde Ganzen.

Direct mail productie en versprei-
ding - dinsdag 11 april 2006
In deze workshop krijgt u alle 
basisinformatie die u nodig hebt 
om een goede gesprekspartner te 
zijn voor uw drukker, mailinghuis 
e.d. U leert over de hoofdlijnen van 
druktechnieken met hun voor- en 
nadelen, over welke drukpersen 
je waarvoor kosteneffectief kunt in-
zetten, over de diverse personalise-
ringstechnieken, afwerkmogelijk-
heden en wat er allemaal mis kan 
gaan als je onvoldoende rekening 
houdt met het couverteren. Ook de 
postbezorging en de diverse ver-
spreidorganisaties met hun voor- 
en nadelen komen aan de orde. 
Gewapend met deze kennis bent u 
in staat om met uw creatieven en 
toeleveranciers specificaties af te 
spreken en de keuzes te maken die 
u geld besparen. 

Robert Faren-
horst heeft als 
directeur van 
Mail it B.V. 
(www.mailit.nl) 
een uitgebreide 
- Europese 
- ervaring met 

de diverse technieken die in de 
workshop aan de orde komen. 
Auke Koopmans is als hoofd van 
de productieafdeling verbonden 
aan SAZ, Partners in fondsenwer-
ving te Hoofddorp (www.saz.nl). 
 
Direct Mail testen, testen en nog eens 
testen - donderdag 13 april 2006
Direct Mail is zeer geschikt als in-
komstenbron voor grote en kleine 
goede doelen. Sebastiaan Berkvens 
gaat in op vragen als hoe kies je 
de juiste doelgroep, waar haal je 
adressen vandaan en hoe analy-

seer en beoordeel je resultaten? 
Cees van Dijl leert de deelnemers 
in het middaggedeelte hoe je door 
te testen de beste resultaten haalt 
uit direct mail. 
 

Sebastiaan 
Berkvens werkt 
als database-
marketing 
consultant voor 
(non-)profitor-
ganisaties bij 
arvato services 

(www.arvatoservices.nl). Cees van 
Dijl (dijl.tel@hetnet.nl) is een van 
de nestoren in direct marketing.
 
Introductie in de fondsenwerving, 
werven van sponsors en fondsen 
kun je leren - dinsdag 18 april 2006
Steeds meer organisaties op zoek 
naar aanvullende middelen. Maar 
waar moet je beginnen als je (bij-
na) geen ervaring hebt? Hoe vind 
en organiseer je vrijwilligers om 
bijvoorbeeld lokale wervingsacties 
op te zetten? Hoe dien je succesvol 
aanvragen in bij fondsen? Welke 
regels gelden er en hoe kom je 
aan kennis en informatie? Dat en 
nog veel meer komt aan de orde 
in een inspirerende workshop, die 
zowel bestemd is voor organisaties 
die landelijk, als die lokaal (willen 
gaan) werven. 
 

Jaap Zeekant 
heeft zo’n 30 
jaar ervaring 
met fondsen-
werving. Hij 
is uitgever en 
hoofdredacteur 
a.i. van Vak-

blad Fondsenwerving.
 
Het werven van sponsors en bedrijfs-
giften - donderdag 20 april 2006
Zo’n 70 procent van sponsoring heeft 
een lokaal karakter. Daarbij gaat 
het erom een samenwerkingsvorm 
te zoeken, waar beide partijen 
op allerlei manieren van kunnen 
profiteren. Hoe vind je de ideale 
sponsor, hoe leg en onderhoud je 
het contact, wat mag je van Ë 
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Ë elkaar vragen, hoe zet je dat op 
papier? Op deze en nog veel meer 
praktische vragen geeft de work-
shop een antwoord. 

Raymond 
van Haeften, 
Hoofd Fond-
senwerving en 
Communicatie 
bij de Lepra 
Stichting, is 
een nestor in 

de fondsenwerving in Nederland. 
Hij stond mede aan de wieg van 
Vakblad Fondsenwerving en het 
Nederlands Genootschap van 
Fondsenwervers.
 
Alles over telemarketing voor goede 
doelen en ledenorganisaties - don-
derdag 27 april 2006
Direct mail en telemarketing zijn 
twee middelen die elkaar verster-
ken. Het rendement op je nieuw 
geworven donateurs, maar ook 
bij je bestaande donateurs, kun je 
dankzij goede telemarketing sterk 
verhogen. Daarnaast kan telemar-
keting een krachtig middel zijn 
om oud-leden en oud-donateurs 

weer terug te halen. En ook het 
werven van nieuwe donateurs via 
telemarketing wordt steeds vaker 
succesvol toegepast. Er wordt ook 
uitgebreid stilgestaan bij een suc-
cesvolle praktijkcase over notarieel 
schenken. Het is een door beide 
docenten ontwikkelde, innovatieve 
en bijzonder interessante manier 
van fondsenwerving.
 

Jaap Kalff is 
directeur van 
The Fundrai-
sing Company 
(www.funds-
raisingcom-
pany.nl) en  een 
expert op het 

gebied van wervend bellen voor 
goede doelen. Ramses Man heeft 
een ruime ervaring opgebouwd 
met het werven van fondsen als 
directeur Delphi Fondsen- en 
ledenwerving (www.delphi.nl).
 
Fiscaliteit en accountancyregels 
voor grote en kleine non profits 
- donderdag 18 mei 2006
Ook voor de collega’s van de afde-
ling boekhouding en financiën! 
Fiscale zaken en goede doelen 
zijn regelmatig in de publiciteit. In 
2006 verandert er veel: we krijgen 
een nultarief voor schenkingen. 

Maar hoe kom je daarvoor in aan-
merking? En welke veranderingen 
zijn er nog meer? Waar komt de 
notaris in beeld bij schenken en 
erfenissen? Hoe ga ik om met btw 
op sponsoring? In deze workshop 
worden de belangrijkste fiscale 
aspecten van het geven behandeld: 
lijfrenteschenking, notariële schen-
kingen, successierecht, btw-voor-

deel op porti en drukwerk. 

Kees Zwetsloot 
is vennoot bij 
Hoek en Blok 
(www.hoe-
kenblok.nl) en 
fiscaal jurist. 

Wim Koops 
(w.koops@ 
koopscs.nl) is 
als register-
accountant 
verbonden aan 
Koops c.s. Ac-
countants en 
Adviseurs.

Datamanagement en -analyse voor 
gevorderden - dinsdag 23 mei 2006
Met speciale tools wordt het 
mogelijk de vele kennis die in de 
database zit te ontsluiten. Helaas 
blijkt in de praktijk te vaak dat 
die inhoud zodanig is, dat eerst 
opschonen en verrijken van het 
bestand aan de orde zijn. Ook 
daarvoor bestaan slimme tech-
nische oplossingen. Deelnemers 
aan deze workshop hebben al er-
varing op dit gebied. Het groeps-
proces is heel belangrijk tijdens 
deze workshop. Enkele headlines 
in deze workshop: datakwaliteit 

(o.a. adres-
validatie en 
vreemde 
gegevens), 
RFM-achtige 
scoretechnie-
ken, data-
mining (o.a. 
clusteranalyse 
en boom-
structuren 
zoals Chaid 

en decision tree) segmentatie en 
selectie (met aandacht voor busi-
nessrules). 
 
Drs. Herman Visser is directeur 
van Marketing Metriek B.V. (www.
marketingmetriek.nl), een on-
afhankelijk adviesbureau voor 
Marketing Informatisering. 

Vrienden van de VFW Workshops 2006:

• Bendion - Rijswijk (070 - 427 46 41)

• Christal Teleservice - Zwolle (038 - 42 68 400)

• Concern/Schoenmakers Communicatie Projecten 

 - Amsterdam (020 - 623 66 11)

• Direct Dial - Utrecht (030 - 25 240 40)

• Grafisch Buro Reijerse - Maarssen (06 - 53 14 70 20)

• Media Development Services 

 - Abcoude (0294 - 285 760)

• Pincode Telenet - Woerden (0348 - 466 888)

• Reclamebureau IVC - Waalwijk (0416 - 673 333)

• Schretlen & Co. - Amsterdam (020 - 577 34 19)

• Spedo Business Papers 

 - Amersfoort (033 - 455 41 19)

• Spring - Amsterdam (020 - 500 80 85)

• Wijsman Actiemarketing Support 

 - Amstelveen (020 - 612 81 51)

• WWAV - Woerden (0348 - 435 931)

• Zetprint - Naarden (035 - 694 18 82)

“Goed is dat de workshops prak-
tische kennis en tips opleveren. 
Zorg dat je dat vasthoudt! Veel 
oefenen en interactie in een kleine 
groep maakte het voor mij erg 
zinvol.”

Christine Zwanenburg – MAF Nederland
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Drs. Al-
fred Roelofs 
(alfredroelofs@
nierstichting.nl) 
is werkzaam bij 
de Nierstich-
ting.

Doelgroepbepaling en adressen-
huur - dinsdag 30 mei 2006
Je wilt weten hoe je je gevers-
bestand kunt uitbreiden. Hoe 
segmenteer je op hoog niveau en 
vind je de mensen waarvan je mag 
verwachten dat ze je goede doel een 
warm hart toedragen? Hoe kom je 
aan de juiste huis- of e-mailadres-
sen? Welk deel van de doelgroep 
benader je met welke methoden? 
Deze workshop is bestemd voor 
fondsenwervers en databasemarke-
teers die werken bij een organisatie 
waar ervaring is met een bestand 
van enkele duizenden tot honderd-
duizenden gevers.
 

Voor Ronald 
Langendoen 
vormen deze 
zaken zijn 
natuurlijke 
werkomgeving. 
Hij is directeur 
van EDM Media 

in Haarlem (www.edmmedia.nl) en 
graag bereid zijn grote ervaring te 
delen met onze cursisten.

Donateurs- en ledenwerving -  
donderdag 1 juni 2006 
Hoe kom je eigenlijk aan leden, of 
aan donateurs? Waar haal je vrij-
willigers vandaan? Weet je waar 
je sympathisanten zitten en hoe je 
er gevers van kunt maken? En hoe 
werf je gevers die je doel jarenlang 
trouw blijven? Jan Krol en Klaas 
Dijkstra geven er een inspirerende 
en leerzame workshop over.
 

Klaas Dijkstra 
is directeur van 
Zest (www.zest.
nl). Dijkstra is 
specialist op 
het gebied van 
de wisselwer-

king tussen marketingstrategie 
en uitvoering bij non-profits. Jan 
Krol is managing director van PSI 
Direct Response (www.psidirect.
nl) en een expert op het gebied van 
het bedenken, ontwikkelen en uit-
voeren van directmarketingacties 
voor fondsen-wervende instellin-
gen en goededoelen-loterijen.
 
Creativiteit in direct mail en andere 
uitingen - dinsdag 6 juni 2006
Scoren! Volle postzakken willen 
we. Of actueler dan ooit: clicks op 
de site. Of sms’jes. Bert van Mete-
ren en Jeroen van Bijnen nemen u 
in hoog tempo mee naar vele uitin-
gen van fondsenwervers en andere 
direct writers en vertellen u alles 
over toppers, tobbers en flaters. 
Daarbij vormt de rol van creati-
viteit in dm de rode draad. Een 
praktische workshop met tientallen 
praktijkvoorbeelden.
 

Bert van 
Meteren is 
directeur van 
SQZI Concept-
studio (www.
sqzi.nl) en 
werkt voor een 
groot aantal 

fondsenwervers. Jeroen van Bijnen 
heeft jarenlang ervaring als (dm-) 
copywriter en is directeur van 
het reclamebureau IVC Waalwijk 
(www.ivcwaalwijk.nl).

De website als steunpilaar van je 
organisatie - donderdag 8 juni 2006
Fondsenwerven, communiceren 
met je doelgroep, nieuwe be-
zoekers en toekomstige gevers 
trekken. Het kan allemaal met 
een website en met relatief weinig 
moeite en kosten. Echte interactie 
met de bezoekers van je web-
site wil iedereen. Toch blijkt dat 
vaak nauwelijks te gebeuren. En 
daarmee lopen veel goede doelen 
de kans de digitale boot te gaan 
missen. Daar gaan we in deze 
workshop iets aan doen!

David Berg (www.montagneservi-
ces.nl) werkt als consultant fond-

senwerving 
en marketing 
vanuit Monta-
gne Services. 
Edwin Meijer 
is vanuit zijn 
bedrijf Brat-
pack (www.

bratpack.nl) gespecialiseerd in het 
maken van effectieve websites voor 
fondsenwervende instellingen.Á

Met zoveel workshops is er voor iedere 
fondsenwerver, beginnend of juist zeer 
ervaren, wel één of meer nuttig om te 
volgen. Daarbij zijn er maximaal 16 
deelnemers waardoor er veel ruimte 
is voor interactie en persoonlijke aan-
dacht. Tel daarbij op de uiterst scherpe 
prijs, de zeer ervaren docenten uit de 
praktijk en een centraal in Nederland 
gelegen locatie, wat belet u dan nog om 
snel in te schrijven?

Jan Krol

Vul het inschrijfformulier volledig in en 
stuur dit op:
Per fax naar: 0183 – 56 79 36
Of per post naar: 
 VFW Meeting Point Arkel
  Dam 20 - 22
 4241 BN  ARKEL

Een inschrijfformulier vindt u in de  
bijlage bij dit nummer. In dit nummer  
zit tevens een extra inschrijfformulier. 
Vergeet niet om eventueel extra kopieën 
te maken van de inschrijfformulieren 
voor collega’s!

Voor informatie of extra inschrijf-
formulieren: www.fondsenwerving.nl
Tel.: 0183 – 56 39 12 
E-mail: workshops@fondsenwerving.nl

AANMELDEN VFW WORKSHOPS 
VOORJAAR 2006

Prijs voor lezers Vakblad Fondsenwerving slechts  
€ 67,50 excl. BTW, inclusief lunch/catering!
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FUSION 2005
Eind vorig jaar ontmoetten meer dan 600 mensen  

uit marketing, communicatie en media elkaar op het 

congres FUSION, van de Adformatie Groep. Hoewel  

de materie ook voor marketeers in fondsenwerving 

interessant genoeg is, waren ze er nauwelijks.

Ondanks de jaarlijkse oplagedaling 
van enkele procenten verdedigde 
spreker Busweiler (Wegener) de 
positie van het krantenbedrijf. 
Media experts Alfred Levi (NIMA) 
en Fons van Westerloo (RTL) kon 
hij er echter niet van overtuigen 
dat kranten een kans hebben te 
overleven, ondanks de inzet van 
moderne technologie. Naar hun 
mening zijn de gedrukte media 
niet meer opgewassen tegen de 
moderne varianten. Toch be-
schikt het krantenbedrijf over 
interessante mogelijkheden om 
nieuwe waarden te scheppen zoals 
toegang tot de lokale en regionale 
lezers. Daarnaast hebben ze erva-
ring opgebouwd met het leveren 
van allerlei content.

Tijd
Tijd is volgens Levi het meest 
schaarse goed van kijkers en 
luisteraars. De effectiviteit van de 
communicatie wordt zo belang-
rijk dat grote ondernemingen 
populaire programma’s gewoon 
overnemen. Een bekend voorbeeld 
is Little Sister dat gekocht is door 
Procter & Gamble. Intussen krijgen 
kijkers en luisteraars steeds meer 
mogelijkheden om allerlei infor-
matie en reclame over te slaan. 
Verwacht wordt dat de kijkers 
steeds meer van die mogelijkheden 
zullen krijgen. Levi stelt dat de 
strijd niet langer zal gaan tussen 
de tv-producenten zoals VARA en 
RTL, maar tussen contentaanbie-
ders als KPN en UPC.

Van Westerloo verwacht echter 

niet dat het gedrag van de consu-
ment snel verandert. Ook in 2010 
zal het publiek nog passief televi-
sieprogramma’s consumeren. Toch 
stelt hij dat RTL dan zijn winst 
niet langer uit tv zal halen. Binnen 
vijf jaar zal die uit andere activi-
teiten komen. RTL zit zodanig in 
de markt, volgens Van Westerloo, 
dat aan communicatie op welke 
manier ook verdiend zal worden. 
Volgens anderen is dat juist het 
tragische van de publieke omroep. 
Die organisaties houden vast aan 
hun technologie en de bijbehoren-

de organisatie. Maar mede door 
de technologische ontwikkelingen 
gaat de consument juist een heel 
ander gedrag vertonen. Thema-
kanalen zijn ook geen oplossing. 
De kijker lijkt er hier vooralsnog 
niet in geïnteresseerd te zijn. 
Niet zozeer de boodschap is het 
probleem en ook niet het commu-
nicatiekanaal. Maar de vraag of de 
boodschap wel ontvangen wordt, is 
volgens de expers het belangrijkste 
probleem van de komende jaren. 

Victoriaans
De Amerikaanse trendwatcher 
Marian Salzmann wees de toe-
hoorders op de teloorgang van 
het merk. Salzmann: “Merken zijn 
hoeren geworden en zo worden ze 
volgens mij ook behandeld door 
consument en producent.” Dat past 
goed in onze moderne tijd waarin 

alles handelswaar is geworden. 
Als ik haar verhaal goed interpre-
teer, zijn er voor fondsenwervers 
twee mogelijkheden: of je richt 
je goededoelenorganisatie in als 
een chic bordeel, of je doet juist 
helemaal niet mee met deze trend. 
In het eerste geval moet je dus 
meerdere goede aansprekende 
noden hebben, zodat er voor 
ieder wat wils is. Voorts zullen de 
noden ook voortdurend vernieuwd 
moeten worden. Bovenal moet de 
illusie van iets bijzonders op geraf-
fineerde manier worden gecom-
municeerd. Ik acht de meeste fond-
senwervers daartoe niet in staat. 
Salzmann was heel expliciet in de 
overlevingskansen van een merk. 
De grootste kans op overleving 
heeft een merk in een kleine kring, 
mits dat merk de emoties oproept 
bij die kleine groep van consu-
menten. Fondsenwervers die hun 

merk niet te grabbel willen gooien,  
rest dan nog slechts de optie de 
victoriaanse moraal uit te blijven 
dragen in de hoop dat een deel van 
het publiek wat ouderwets blijft. 
Zou dat deel groot genoeg zijn voor 
alle fondsen? Á

Maarten de Vries

Marian Salzmann: “Merken zijn hoeren geworden.”
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Foto’s welkom!

VAN BAAN 
VERANDERD?

Geef het door aan
jobs@fondsenwerving.nl  

voor de pagina met personalia.



ACXIOM | For Charity
Voor de fondsenwerver van vandaag!

Wil je kennismaken met ACXIOM | For Charity? Bel ons dan voor een afspraak 
op 020 - 750 44 00 of stuur een mail naar charity@acxiom.nl.

Kijk ook eens op www.acxiom.nl voor meer informatie.

donateurreg istrat ie  | g i f treg istrat ie  | transact iehandl ing
donateurprof ie len | market ing | i n  één omgev ing

ACXIOM | For Charity
Groot denken, simpel doen

NIEUW

advAcxiomForCharity11_05V2  17-11-2005  17:28  Pagina 1



Groeien goede doelen 
van crisis naar crisis?
Iedereen die onze branche goed kent, weet dat er nogal 

wat organisaties op zijn tijd een interne crisis doorma-

ken. Soms komt het aan de oppervlakte, maar vaak 

niet. Daarmee onderscheiden de goede doelen zich in 

niets van andere organisaties of bedrijven.

David Berg en Hidde van Kersen 
leggen aan de hand van hun  
managementliteratuur uit hoe  
organisaties groeien van crisis 
naar crisis.

Instellingen zonder winstoog-
merk komen in de sector van de 
non-profitorganisaties veel voor 
met de rechtsvormen vereniging 
en stichting. Naast het (algemeen) 
bestuur is er vaak een uitvoerende 

organisatie waarvan de dagelijkse 
leiding wordt opgedragen aan een 
directie: een beheerder, directeur 
of manager. We kennen er allemaal 
wel een: de stichting met een oud-
heidkundig museum of de vereni-
ging die een ziekenhuis exploiteert. 
In deze gevallen is er een duidelij-
ke en bij de situatie passende ver-
deling van taken en bevoegdheden 
tussen het bestuur en de directie 
nodig. Bij een vereniging moet een 

verantwoord evenwicht bestaan 
tussen de invloed van de leden 
(verenigingsdemocratie) en die van 
de professionals die er in dienst 
zijn (bedrijfsdemocratie). Dat hoort 
in de structuur verankerd te zijn.

Bestuursmodellen 
Opvattingen over de verdeling van 
taken en bevoegdheden tussen 
bestuur en directie worden door-
gaans in vier modellen weergege-
ven. Een executief bestuur oefent 
rechtstreeks invloed uit op het uit-
voerende werk en neemt daarvan 
zelf veel voor zijn rekening. Zo’n 
bestuur belast zichzelf tot op zeke-
re hoogte met de dagelijkse leiding 
en uitvoering van werkzaamheden.
Een beleidsvormend bestuur richt 
zich op de vaststelling van het Ë
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Ë algemeen beleid. De dagelijkse 
leiding berust dan bij een direc-
tie. Dit model werkt alleen als de 
bestuursleden voldoende niveau 
hebben en de rolverdeling goed 
begrijpen en respecteren.
Een voorwaardenscheppend be-
stuur beperkt zich tot het vaststel-
len van beleid, zoals belangrijke 
besluiten over de organisatie of de 
financiën. Een toezichthoudend 
bestuur laat, binnen door hem 
vastgestelde kaders, het grootste 
deel van de beleidsvorming over 
aan de directie en vervult primair 
een toezichthoudende en advise-
rende functie.

We onderscheiden drie fasen in de 
ontwikkeling van organisaties, als 
gestructureerd geheel. De eerste 
fase begint bij de nog kleine orga-
nisatie, die slechts een of enkele 
functies omvat die grotendeels 
door de initiatiefnemer(s) worden 
vervuld. Soms wordt in deze fase 
al voor een enkele functie, zoals 
secretariële ondersteuning, een 
medewerker aangetrokken. In de 
tweede fase groeit de kleine orga-
nisatie uit tot een afdelingsgewijze 
opgebouwde organisatie, waarbij 
het door de omvang mogelijk is 
geworden allerlei specialisten 
aan te trekken op het gebied van 
marketing, planning, research, 
personeelszaken, organisatie en 
efficiency. In de derde fase ontstaat 
een multi-divisionele organisatie, 
die langs product- en marktcom-
binaties of geografische gebieden 
is opgezet. De groei is tot stand 
gekomen via diversificatie naar 
een steeds breder en heterogener 
veld van activiteiten.

Groei en ontwikkeling zijn al-
leen mogelijk als de organisatie 
voldoende aanpassingsvermogen 
heeft. Men moet soepel kunnen 
reageren op interne en externe 
veranderingen. Daarnaast is zelf-
bewustzijn nodig, kennis en inzicht 
van en in de eigen aard, doelen 
en werkwijzen. Daarbij dienen 
bestuurders en managers oog te 
hebben voor alle omstandigheden 

die voor het functioneren van de 
organisatie van belang zijn. Het 
is belangrijk dat men de realiteit 
onder ogen ziet. Dit wordt echter 
nogal eens geblokkeerd door pro-
bleemontkenning en vluchtgedrag.

Het is niet vanzelfsprekend dat 
een organisatie de verschillende 
fasen, in een soort natuurlijke 
ontwikkelingsgang, zonder pro-
blemen doorloopt. Integendeel, uit 
onderzoek blijkt dat bedrijven en  
instellingen vaak blijven hangen in 
een bepaalde fase en dan niet in 
staat zijn de volgende stap in hun 
ontwikkeling te zetten. Succesvolle 
organisaties zijn echter telkens 
weer in staat om over de ‘hobbel’ 
heen komen en een crisis construc-
tief te hanteren, eventueel met 
externe hulp. Naast de hiervoor ge-
schetste groeifasen, worden in het 

ontwikkelingsmodel van Greiner 
een aantal sociaal-psychologisch, 
kritische momenten genoemd.

Crisis
Greiner stelt dat groeiende organi-
saties vijf betrekkelijk rustige peri-
oden van evolutie doormaken, die 
elk eindigen met crisis en revolutie-
achtige verschijnselen. Elke evolutie 
creëert als het ware haar eigen 
revolutie. Alle evolutiefasen ken-
merken zich doorgaans door een 
dominante managementstijl, om 
groei te realiseren. Elke revolutie-
periode wordt gekenmerkt door een 
dominant managementprobleem, 
dat moet worden opgelost voor 
verdere groei kan plaatsvinden.

De fasen van Greiner:
• Groei door creativiteit (mondt uit 

in een leiderschapscrisis)
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• Groei door dirigeren (mondt uit 
in een autonomiecrisis)

• Groei door delegatie (mondt uit 
in een beheercrisis)

• Groei door coördinatie (mondt 
uit in een bureaucratiecrisis)

• Groei door samenwerking 
(mondt uit in een overlegcrisis)

De eerste fase van groei in een 
organisatie komt tot stand door 
creativiteit. Dit is de pioniersfase 
die wordt gedomineerd door de 
oprichter(s) van de organisatie. De 
nadruk ligt dan zeer sterk op het 
creëren van een product en een 
markt. Als een organisatie groeit, 
kunnen de zaken op den duur niet 
meer door informele communicatie 
en betrokkenheid alleen worden 
geregeld. De pionier kan het ma-
nagement niet langer alleen aan en 
er ontstaat een leiderschapscrisis.

Nieuw aangestelde managers 
moeten dan de groeiende organi-
satie bijeenhouden en de krachten 
zodanig bundelen dat de volgende 
ontwikkelingsfase kan worden 
ingegaan: verdere groei door diri-
geren. Wanneer vervolgens lagere 
leidinggevenden en uitvoerende 
medewerkers al te zeer beperkt 
worden in hun zelfstandigheid, 
ontstaat er opnieuw een crisis-
situatie: de autonomiecrisis. De 
autonomiecrisis kan structureel 
worden aangepakt door bewuste 
delegatie van taken en bijbeho-
rende bevoegdheden naar lagere 
niveaus. Er ontwikkelt zich nu een 
meer gedecentraliseerde orga-
nisatiestructuur die positief kan 
uitwerken op de motivatie van de 
lagere organisatieniveaus.

De volgende crisis begint te ont-

staan als de top het gevoel krijgt 
dat hij het overzicht gaat verlie-
zen. Dit is de beheercrisis. Deze 
crisis kan worden bezworen door 
via recentralisatie zaken beter te 
coördineren. De top krijgt op deze 
manier weer zicht op het geheel 
met behoud van zoveel mogelijk 
vrijheid voor de lagere echelons. 
Dit kan echter op den duur leiden 
tot té veel regels, procedures en 
documenten: de bureaucratiecrisis. 
Deze kan weer overwonnen wor-
den als men er in een organisatie 
in slaagt afdoende samenwerkings-
afspraken te maken.

Indien dit echter na verloop van 
tijd ontaardt in een praat- en 
vergadercultuur komen we terecht 
in de overlegcrisis. Deze vergt een 
structurele ingreep: deregulering 
en het kappen van overbodige 
voorzieningen. In deze fase is het 
ook nodig dat men zakelijk leert 
te werken, vooral lettend op de te 
bereiken resultaten. 

Los van de precieze ontwikkeling 
van elke individuele organisatie, is 
het van belang de crisissignalen te 
herkennen. Hoe beter het inzicht 
in de ontwikkeling is, des te groter 
de kans dat de onvermijdelijke 
crisis in omvang beperkt blijft 
en vooral een opstap is naar een 
nieuwe ontwikkelingsfase.

Net4Kids
Van ieder goed doel is de ontwik-
kelingsfase te bepalen. Wij hebben 
aan de hand van het ontwikke-
lingsmodel van Greiner gekeken 
naar twee goede doelen: Net4Kids 
en de Waddenvereniging.

Net4kids staat voor wat wel het 
nieuwe geven wordt genoemd. De 
donateur kan gericht kiezen wat 
hij doneert en aan wie. Internet 
staat daarbij centraal. De donateur 
kiest via de website direct het ge-
wenste project uit en ontvangt via 
internet individuele rapportages. 
Hulp is zo niet langer anoniem en 
afstandelijk, maar juist heel dicht-
bij. Van de giften gaat 100% Ë



Maak van Direct Mail  
uw topvertegenwoordiger
Natuurlijk zou u het liefst zelf bij de mensen langs gaan, om er persoonlijk voor te
zorgen dat zij voor uw producten of diensten kiezen.
Maar helaas heeft u daar de tijd niet voor...

Gelukkig biedt Lijnco vele verrassende mogelijkheden om extra attentiewaarde aan uw
direct mail te geven, waardoor deze net zo doeltreffend wordt als een persoonlijk bezoek.

Gelijktijdig met het drukken brengen wij bijvoorbeeld een personal card, een kraslot,
sticker, stansing, ponsing, acceptgiro, antwoordcoupon of zelfs de envelop aan.
En dat is nog maar een kleine greep uit ons arsenaal aan special effects.

Kortom Speciaaldrukkerij Lijnco maakt direct mail tot uw beste vertegenwoordiger.
Vraag ons gerust om een goed gericht advies.

Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen b.v

Telefoon (050) 366 99 11  
Fax (050) 366 94 00 
E-Mail lijnco@lijnco.nl
Website www.lijnco.nl
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Intermail b.v.
Westerdreef 3  2152 CS Nieuw Vennep

Telefoon: 0252 - 673866 Fax: 0252 - 674828
Internet: www.intermail.nl

Response.
Daar zet u alles voor in. 

Uw strategie was nog nooit
zo doeltreffend. Het creatieve

team heeft zich zelf overtroffen. 
De database is geheel geactualiseerd. 

Het drukwerk glanst u tegemoet. En dan.

Dan zal het toch niet gebeuren dat uw mailing er te
laat uit gaat. Of dat een brief in de verkeerde enve-

lop terechtkomt. Of dat een envelop niet alle onderdelen
bevat. Dankzij Intermail weet u zeker dat de consument alles

uit uw mailing haalt wat er in hoort te zitten. En u dus ook!

Of het nu gaat om duizenden of miljoenen stukken.
Couverteren of personaliseren. Kettingformulieren of premiums. Coupon

clearing of cash refunds. Intermail heeft de mensen en de middelen om uw
DM-actie te verwerken. Tot in de puntjes. Hoe kan het ook anders? Jaarlijks

gaan er zo’n 150 miljoen mailings door onze handen. Of door onze machines.

U wilt alles uit uw mailing halen wat er inzit? Dan heeft Intermail de techniek. Daar
vertellen we graag meer over. En ook hoe het zit met prijs en planning. Neemt u 

contact op met Gert Rothert of Robert Palmer: 0252 -673866.

couverteren
inkjetprinting
laserprinting
nabewerken
kettingformulieren
vouwen
banderen
folie-verpakken
sealen
postzegels plakken
stempelen
synchroon couverteren 
via camerasysteem
fulfilment en 
responseverwerking
handmatige verwerking 
bijzondere mailings

couverteren
inkjetprinting
laserprinting
nabewerken
kettingformulieren
vouwen
banderen
folie-verpakken
sealen
postzegels plakken
stempelen
synchroon couverteren 
via camerasysteem
fulfilment en 
responseverwerking
handmatige verwerking 
bijzondere mailings

haalt u er uit,     
wat er in zit!

Document1  16-11-2005  10:13  Pagina 1
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Ë rechtstreeks naar de projec-
ten. De organisatiekosten worden 
gedekt door donaties van derden 
en sponsors. 

Net4Kids is een initiatief van 
Loek en Anke van den Boog. Het 
was een reactie op een aantal 
bestaande goede doelen die niet 
in staat waren aan de wensen 
van de gevers te voldoen. In 1999 
ging Net4Kids officieel van start. 
De organisatie bestaat uit slechts 
drie parttime medewerkers en een 
aantal professionals die zich op 
vrijwillige basis inzetten. In 2003 
had Net4kids vijf vrijwilligers, in 
2004 maar liefst dertig. De snelle 
groei van de organisatie vergde 
meer tijd van het bestuur en het 
managementteam. In 2004 zijn er 
met de vrijwilligers prestatiecon-
tracten afgesloten om een beter 
inzicht te krijgen in te leveren 
resultaten, uit te voeren taken en 
beschikbare tijd. Deze afspraken 
worden geëvalueerd met een lid 
van het managementteam. 

Sinds medio 2005 zijn er onafhan-
kelijke besturen gevormd om de 
drie segmenten van Net4Kids te 
besturen: projecten, organisatie en 
het continuïteitfonds. Deze nieuwe 
structuur moet een beter financieel 
inzicht geven en betere informatie 
voor de gevers opleveren. Er is met 
de bestuurders ook een rooster 
van aftreden afgesproken.

Net4Kids is een voorbeeld van 
een moderne organisatie. Door 
de goede mix van ondernemende 
pioniers en een reëel besef van het 
eindproduct voor de klant, zijn de 
te leveren resultaten tastbaar. De 
vrijwilligers zijn praktisch allen 
professionals met een gemeen-
schappelijk doel en werkervaring. 
De bekende problemen die goede 
doelen ervaren met het werken 
met vrijwilligers, gelden in min-
dere mate voor Net4Kids.

Net4kids zit in de derde ontwikke-
lingsfase. Deze groei door delegatie 
kan leiden tot een beheercrisis. 

Naarmate aantallen projecten, 
sponsors en gevers toenemen, kan 
niet alles meer door vrijwilligers 
worden georganiseerd. Dat vergt 
meer structuur en beheer. Het 
zakelijke elan, de centrale focus 
op informatievoorziening en de 
transparantie, zorgen ervoor dat 
Net4kids waarschijnlijk goed in 
staat zal zijn te anticiperen op de 
veranderende eisen in zijn omge-
ving en de organisatie naar een 
nieuwe fase te brengen.

De Waddenvereniging
De Waddenvereniging bestaat een 
stuk langer dan Net4Kids. Deze 
organisatie is veertig jaar gele-
den opgericht door een scholier, 
die van wadlopen hield. Het plan 
van Rijkswaterstaat om een dam 
te bouwen naar Ameland, zou in 
zijn ogen het waddenlandschap 
vernielen. Hij bedacht dat er een 
vereniging moest komen om deze 
dam tegen te houden. Aangezien 
deze creatieve pionier zichzelf te 
jong vond om de club te leiden, 
zocht hij volwassen bestuursleden 
uit die meer van het gebied wisten 
en enige bestuurlijke ervaring 
hadden. Na de oprichtingsvergade-
ring stapte hij er dus meteen weer 
uit. Het verenigingswerk werd 
uitgevoerd door een uitvoerend 
bestuur met later een handjevol 
vrijwilligers ter ondersteuning. 
Alles draaide en draait nog steeds 
om enthousiasme en goodwill.

In de jaren 60 waren de wad-
den nog helemaal geen issue. 
Pas door het mobiliseren van de 
publieke opinie kwam er steeds 
meer besef van de waarde van het 
gebied. De brede erkenning van 
het natuurbelang kwam pas in de 
zeventiger jaren. Met de inzet van 
veel vrijwilligers op de eilanden 
en op de veerboten tijdens de 
‘Wees wijs met de Waddenzee 
ledenwerfacties’, wist de Wadden-
vereniging het ledental op 30.000 
te brengen. Het bestuur nam een 
beleidsvormende rol op zich en het 
uitvoerende werk werd door een 
groeiend aantal bureauvrijwilligers 

gedaan. Ter ondersteuning van 
deze vrijwilligers werden de eerste 
betaalde krachten aangesteld.

Begin jaren 80 stabiliseerde het 
ledenaantal. Het bureau kreeg 
meer werk te verzetten dat door 
betaalde krachten en vrijwil-
ligers samen, werd uitgevoerd. 
Het bureau werd een familie. 
Medewerkers bleven er jaren-
lang werken en groeiden met de 
vereniging mee. Dit familiegevoel 
had ook zijn weerslag op de relatie 
tussen directie en bestuur, die niet 
altijd even zakelijk was. In 1990 
organiseerde de Waddenvereniging 
naar aanleiding van zijn 25-jarig 
bestaan een grote ledenwerfactie. 
Dankzij een drie uur durende live 
tv-uitzending op zaterdagavond, 
werd in één klap het ledenaantal 
verdubbeld naar 65.000.

Door de luxe van het relatief grote 
ledenaantal ontwikkelde de Wad-
denvereniging, in tegenstelling tot 
collegaorganisaties, begin jaren 
negentig geen fondswervingsbeleid. 
Langzaam liepen de leden daardoor 
ook weer weg. Een langzaam maar 
nog steeds lopend proces. Het werk 
nam echter toe. Het bureau profes-
sionaliseerde verder. Met betaalde 
krachten, die ondersteuning kregen 
van een handvol vrijwilligers. De 
bureaucratie deed zijn intrede. Het 
bestuur bleef tot circa 1995 erg 
persoonlijk betrokken.

Sindsdien is een ontwikkeling inge-
zet naar verzakelijking en bestuur 
op afstand. Inmiddels is er sprake 
van een voorwaarden scheppende 
rolopvatting van het bestuur. De 
cirkel is rond; voor verdere groei 
zijn er weer meer vrijwilligers 
nodig... Á

David Berg en Hidde van Kersen

Dit artikel is geïnspireerd op het boek 
Organisatie en Management, door 
Doede Keuning en D.J. Eppink, uitgege-
ven door Wolters-Noordhoff in 2004, 
Verkrijgbaar voor € 59,95 bij www.
managementboek.nl.



telefonische fondsenwerving:

succes
verzekerd!

The Fundraising Company
Raadhuisstraat 15, 1016 DB Amsterdam, Telefoon +31(0)20 427 00 27, Fax +31(0)20 423 00 23
E-mail info@fundraisingcompany.nl, www.fundraisingcompany.nl

The ƒundraising Company ontwikkelt en optimaliseert fondsenwervende programma’s voor het genereren
van structurele steun door middel van de telefoon. Wij baseren onze benadering van donateurs op het
concept van de relationship fundraising; het betrekken van de donateurs in een interactieve dialoog via de
telefoon, waarbij zorgvuldig de noodzaak van steun wordt benadrukt. Relationship fundraising betekent
voor ons het versterken van de band tussen donateur en organisatie zodat de donateur zich persoonlijk
associeert met uw organisatie. Wij weten hoe kostbaar het is om een nieuwe donateur te werven en we
zullen dan ook waken voor benaderingen die hen zouden kunnen vervreemden. 

De campagnes worden uitgevoerd door onze intensief opgeleide fondsenwervers. Zorgvuldige monitoring en
persoonlijke begeleiding van uw campagnes dragen bij aan het succes van uw organisatie. Door tien jaar
ervaring onderscheiden wij ons hierin kwalitatief van onze collega’s. Wilt u weten wat The ƒundraising
Company voor uw organisatie kan betekenen? Aarzelt u dan niet en neem contact op.

Wij werken onder andere voor goede doelen, politieke partijen en culturele instellingen.

sms campagnes

donateurs via het internet

heractivering

notariële schenkingen

upgrade gesprekken

doorlopende machtigingen

lidmaatschappen

T E L E F O N I S C H E  F O N D S E N -  &  L E D E N W E R V I N G

adv fundraising.def 210x285.2006  25-01-2006  17:11  Pagina 1
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‘Your future is so bright, 
it hurts my eyes’.
Ze zijn in de twintig, hebben een goede opleiding  

en in het bedrijfsleven zouden ze nu al een topsalaris  

verdienen. In plaats daarvan kozen zij voor het werken 

in de goededoelenbranche.

Als jonge doelen met nieuwe 
initiatieven en naar vernieuwing 
zoekende oudere charies, afhan-
kelijk zouden zijn van vergane mo-
dellen en een verouderde aanpak, 
dan zou ons vak opdrogen. We 
hebben een sappig gesprek met 
drie bevlogen jonge honden in het 
goededoelenvak.

Daniël Schut 
’Er is niets 
fascinerender 
dan mensen 
op straat in het 
hart te raken 
en te overtui-
gen van waar 
jij in gelooft’ 

zegt Daniël, de 26-jarige direc-
teur-trainer van het jonge bureau 
Absint dat gespecialiseerd is in 
debat- dialoog- en verkooptech-
nieken. ‘Dit is het ideale vak voor 
mensen met een brede interesse 
en een diepgaande motivatie.’ 
Met een studie Politicologie en 
Bestuurskunde als achtergrond 
krijgt Daniël een kick van elke 
goedafgeronde opdracht. Dat is 
normaal voor een ondernemer. ‘De 
extra dimensie zit echter in het feit 
dat ik concreet iets kan doen aan 
een betere samenleving en dat is 
onbetaalbaar.’

Daniël is het meest bekend met 
Direct-dialoguetechnieken voor 

de verkoop. ‘Het wordt nogal 
eens onderschat hoe belangrijk 
deze technieken zijn. Ook vanuit 
sociaaleconomisch perspectief. 
Als iemand geleerd heeft goed te 
verkopen, heeft hij ook geleerd 
zichzelf te motiveren en altijd tot 
het uiterste te gaan. Dit is een 
vaardigheid en basishouding waar 
het in Nederland nog regelma-
tig aan ontbreekt, maar ook een 
houding waar onze economie baat 
bij heeft. Een goede verkoper heeft 
alles in huis om een verstandige, 
verantwoordelijke burger te zijn. 
Verkopers vormen de praktische 

ruggengraat van onze economie, 
én de morele ruggengraat van 
onze sociale economie.’

Om de geest scherp te houden 
doet Daniël mee aan wedstrijden 
debatteren, waarin hij veelvoudig 
Nederlands kampioen is. In zijn 
dagelijkse werk, traint hij jonge 
straatwervers voor goede doelen. 
Dat is belangrijk, omdat er nog 
steeds veel mensen op straat staan 
zonder ervaring en dat heeft een 
negatieve uitstraling op de hele 
branche. De grote goede doelen ei-
sen steeds meer dat de straatwer-
vers in de eerste plaats represen-
tatief zijn voor het doel. Het koren 
van het kaf scheiden wordt steeds 
belangrijker. 

Hoe ziet je toekomst eruit, Daan? 
‘Over vijf jaar bestaat mijn bedrijf Ë

Quincy Jones tegen een jonge, nog onbekende Oprah Winfrey:

Daniël Schut 



itmail

mail it bv
fabrieksweg 10
1525 rb wormerveer
tel: +31(0)75 647 1111
fax: +31(0)75 647 1112
e-mail: info@mailit.nl

Voor info vraag naar:
Frank Veenstra of Robert Farenhorst

Mail it is de naam voor het bedrijf dat zich richt op al uw 
DM-aktiviteiten. Wij hebben al tientallen jaren ervaring met de
verwerking van DM-opdrachten. Echte professionals dus.

Wij realiseren al uw DM-acties met:
*  database-beheer  *  couverteren
*  bestands-bewerking  *  personaliseren d.m.v. inkjetten
*  laserprinten (ketting/plano)  *  fulfillment

Bovendien garanderen wij dat uw opdrachten flexibel, accuraat en
met een korte doorlooptijd worden uitgevoerd. Do it...mail it.

w e  h a v e  t h e  k n o w-h o w

Founders Vakblad Fondsenwerving: 
• Annie Connect - Veenendaal (0318 545 845)
• Acxiom - Amsterdam Zuidoost (020 750 44 00)
• Bendion - ‘s-Gravenhage (070 427 46 41)
• BratPack - Zwanenburg (020 497 70 81)
• Crossing Channels webpowering business - 
 Maarssen (0346 59 90 00)
• Datapartners B.V. - Rotterdam (010 292 91 87)
• Delphi Fondsen- en ledenwerving - Haarlem (0235 334 646) 
• Direct Dial - Utrecht (030 252 40 40)
• The Fundraising Company - Amsterdam (020 427 00 27)
• PSI / Vransen DMP - Amsterdam ZO (020 495 38 38)
• SAZ Dialog Marketing B.V. - Hoofddorp (023 562 94 44)
• Selekt Mail Nederland - Utrecht (030 214 95 00)
• Support Actie - Tilburg (013 455 28 25)

Hoofdsponsors VFW-Workshops:
• SandD - Apeldoorn (055 368 25 25)
• PSI Direct Response BV - Arkel/Gorinchem (0183 56 39 12)

Sponsors Vakblad Fondsenwerving: 
• Adequaat B.V. - Purmerend (0299 433 855)

• Cendris - ‘s Gravenhage (070 334 42 00)

• Cherridata - Rijswijk (070 303 05 94)

• Corris B.V. - Maarssen (034 621 00 41)

• EDM Doelgroepadvies - Haarlem (023 553 0510)

• Fundraising Initiatives - Amsterdam (020 570 89 15)

• Drukkerij Hoekman - Genemuiden (038 385 23 85)

• Impress - Woerden (0348 433 144) 

• Intermail - Nieuw Vennep (0252 673 866)

• Speciaaldrukkerij Lijnco - Groningen (050 366 99 11)

• Mail it - Wormerveer (075 647 11 11)

• SPSS Business Intelligence Division - Gorinchem (0183 651 777)

• Wegener DM - Nieuwegein (www.wegenerdm.nl)

Dit zijn de steunpilaren van Vakblad Fondsenwerving!
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Ë uit ongeveer 20 personen, heb 
ik een promotieonderzoek gedaan 
op het snijvlak van argumentatie-
leer en bestuurskunde en schrijf 
ik een column in een week- of 
dagblad.’ Daniël is er van over-
tuigd dat succes aan te leren is: 
Bedenk bijvoorbeeld tijdens het 
ontbijt voor een nieuwe werkdag 
minimaal vijf andere manieren om 
tegen je eigen werk aan te kijken 
en zorg er dan voor dat je op je 
werk minimaal elk halfuur iets 
hebt om te schaterlachen.’

Urita Mual
‘Er is helaas 
veel onrecht 
in de wereld. 
Iets wat naar 
mijn gevoel 
ondenkbaar is, 
is de combi-
natie oorlog 

en kind!’ Urita is 28 jaar en werkt 
als Marketeer Fondsenwerver 
Bedrijven bij War Child na een op-
leiding International Management 
European Business Programme 
in Nederland en Frankrijk. Zij is 
een veelbelovende mix van passie, 
contactueel talent en doorzettings-
vermogen. Urita ziet haar werk 
als een vicieuze cirkel van geven 
en ontvangen. ‘Als ik een bedrijf 
om iets vraag, zijn zij op hun beurt 
weer blij dat ze een bijdrage kun-
nen leveren aan ons werk. Laatst 
was ik in Sierra Leone op werkbe-
zoek. Ik sprak daar met kinderen 
die alles, ouders, familie en soms 
ook vriendjes waren kwijtgeraakt 
in de oorlog. Zij hebben de meest 
vreselijke dingen meegemaakt, 
maar leren in onze workshops 
om weer een beetje kind te zijn. 
Die kinderen worden helemaal 
opgewonden als ze iemand van 
het hoofdkantoor van War Child 
ontmoeten. Ik heb ze toen verteld 
dat ik het niet ben waar ze blij mee 
moeten zijn, maar met alle mensen 
van die bedrijven die zich inzetten 
voor War Child. Ik maakte video-
opnames en de kinderen riepen 
spontaan: ‘Thank you, Limpens’, 
een bedrijf waar ik een week later 

een cheque in ontvangst mocht 
gaan nemen. Toen ik op de officiële 
uitreiking het filmpje liet zien, za-
ten al die grote kerels met tranen 
in hun ogen.’

Wat zou je anders willen zien in 
ons vak, Urita? ‘Het imago van de 
goededoelenbranche op dit mo-
ment. Dat ligt soms wel erg onder 
vuur. Er gebeuren zoveel goede 
dingen die daaronder moeten 
lijden, dat is jammer. Maar als ik 
mensen ontmoet die zich op wat 
voor manier dan ook inzetten om 
onrecht te bestrijden of het lukt me 
om dat ene filantropische knopje 
bij een sponsor of donateur aan te 
zetten, dan ben ik blij!’

In de toekomst ziet Urita meer de 
strategische en inhoudelijke kant 
van haar werk naar voren komen. 
‘Ik wil meer de diepte in zonder de 
enorme flexibiliteit die voor dit vak 
nodig is uit het oog te verliezen. We 
hebben bewezen in de afgelopen 
jaren een volwaardige gespreks-
partner voor het bedrijfsleven 
te zijn. Daar hebben alle goede 
doelen baat bij. Mijn doel is een 
brede vaste kern van bedrijven om 
War Child heen te creëren, alle met 
sterke, onderscheidende proposi-
ties. Onze sponsors spelen een be-
langrijke rol in het verwezenlijken 
van onze ambities en vice versa. 
Bedrijven vinden het leuk om met 
ons samen te werken, omdat we 
dingen net weer even anders doen. 
Daarmee kan ik een verschil  
maken en grenzen verleggen.’ 

Roy Milder
‘Ik ben in 
de gelukkige 
omstandigheid 
dat mijn studie 
mij makkelijk 
afgaat. Eigen-
lijk studeer ik 
in juli pas af 

op de HEAO, Small Business and 
Retail Management. Dit werk eist 
dat ik vijf dagen per week aanwe-
zig ben en daarnaast ook nog vaak 
bereikbaar ben.’ Roy is 21 jaar en 

manager charitatieve projecten bij 
Annie Connect.

Hoe komt het dat je op zo’n jonge 
leeftijd zo’n belangrijke functie 
hebt? ‘Annie Connect is zelf ook 
een jong bedrijf dat bij uitstek jon-
ge mensen een kans geeft zich te 
ontwikkelen. Het is ontzettend leuk 
om hier te werken, in de voor mijn 
opleiding toch wat vreemde (goe-
dedoelen-) branche. En het is ook 
ontzettend leuk om DRTV-spots te 
zien met een nummer waarvan je 
weet: hé, die telefoontjes worden 
door onze Annies aangenomen. 
Ons bedrijf biedt mensen de unieke 
mogelijkheid thuis te werken, 
waardoor wij weer voor een hele 
lage prijs ons product kunnen 
aanbieden en we extra kunnen 
bijdragen aan de goede doelen 
waarvoor we werken. Dat is ont-
zettend motiverend.’

Wat vind je dat we anders kun-
nen doen in ons vak, Roy? ‘Veel 
organisaties vertrouwen nog op 
de traditionele manieren van 
fondsenwerving waarmee ze toch 
voornamelijk een oudere doel-
groep bereiken. Toch willen veel 
organisaties jongere mensen in 
het donateursbestand. Hier liggen 
ontzettend veel mogelijkheden op 
het gebied van DRTV, sms, etc. Het 
lijkt me een uitdaging om de ou-
dere garde in de fondsenwerving 
van deze nieuwe mogelijkheden te 
overtuigen.’

De toekomstplannen van Roy zijn 
recht voor z’n raap: binnen enkele 
jaren de baas zijn bij Annie en 
mede ervoor zorgen dat Annie het 
grootste callcenter in de chariewe-
reld wordt. Hij is dol op de Annies 
en op zijn werk. Op de vraag of hij 
nog advies heeft voor jonge col-
lega’s antwoordt hij: ‘Ik neem aan 
dat deze vraag voornamelijk be-
doeld is voor collega-fondsenwer-
vers? Neem eens contact met ons 
op, we hebben altijd hele goeie, 
vernieuwende en leuke ideeën!’ Á

Anneke Hakman

Urita Mual

Roy Milder



Progress, succesvolle database voor
fondsenwervende instellingen

Als fondsenwervende instelling wilt u alle bestanden in uw database onder controle hebben: alle
leden, donateurs, gevers, sympathisanten en relaties binnen handbereik in één, gebruikersvriende-
lijk en bijzonder krachtig systeem. Dat kan allemaal met Progress, de succesvolle database voor u!

Progress is modulair opgebouwd en kan desgewenst geheel op maat worden geleverd. De licentie van
Progress is te koop, of te huur en is te gebruiken op een stand alone computer, in een netwerk, of via
het internet. U kunt het systeem volledig zelf in beheer hebben, maar u kunt de werkzaamheden ook
uitbesteden via een zogenaamde "in-service" overeenkomst. Deze varianten maken Progress aantrekke-
lijk voor organisaties van elke omvang. Hoe klein, hoe groot, of hoe complex ook, u kiest de configura-
tie die het beste bij uw organisatie past. Progress kan naadloos worden aangepast aan veranderingen en
groei. Eventuele bedrijfsrisico’s kunnen door de geboden varianten tot een minimum worden beperkt.

Progress heeft ruim 182 klanten in Nederland en in Engeland en behoort daarmee tot de topdatabases
voor fondsenverwervende instellingen. Datapartners bv is aanbieder van de speciaal voor de
Nederlandse markt ontwikkelde versie van Progress en van het gehele dienstenpakket daaromheen.
Ervaren consultants kunnen behulpzaam zijn in een adviserende rol bij het gehele implementatietraject
(adviezen en werkzaamheden op het terrein van conversies, testen, opleidingen en onderhoud en
beheer). Een uitstekende serviceverlening staat hoog in het vaandel van Datapartners bv.

Progress:
• uitgeroepen tot "Beste Fondsenwerving- en Ledendatabase" in het Charity Finance Magazine 

van mei 2005; 
• opvallend gebruikersvriendelijk;
• krachtige, flexibele en overzichtelijke database;
• herkenbaar voor gebruikers door de "Windows look-and-feel";
• desgewenst simpel toegankelijk via internet;
• rapporten met één druk op de knop;
• analyseren en segmenteren in een handomdraai;
• probleemloze afhandeling van betaalverkeer;
• handig evenementen- en activiteitenbeheer;
• meertalig te gebruiken;
• te koop, te huur of "in-service" verkrijgbaar;
• zeer gunstige prijs- en kwaliteitsverhouding. 

Zien is geloven! 
Bel of mail voor een geheel vrijblijvende presentatie/demonstratie en overtuig u ervan dat ook uw
organisatie vooruitgang boekt met Progress!

Henri Smit: 06-30350391
henrismit@datapertners.nl

Peter Arens: 06-22536789
peterarens@datapartners.nl

Websites: www.datapartners.nl
www.fiskbrett.co.uk
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Opleiden en commercie
In een eerdere column besteedde ik al aandacht aan 

‘het opleiden’, een onderwerp dat nog steeds actueel 

is. In het decembernummer van dit Vakblad las ik: ‘Het 

is duidelijk dat fondsenwerving een vak geworden is. In 

Nederland merken we dat aan het langzaam groeiende 

aanbod van workshops en opleidingen’.

Een constatering die ik ook al deed. 
Of ik onverdeeld gelukkig ben met 
de wijze waarop dat gaat, is een 
tweede. 

In de voorbije jaren is hard 
gewerkt aan de ontwikkeling van 
expertise bij de vele goede doelen. 
Het ISF verzorgt al meer dan tien 
jaar cursussen en workshops, aan-
vankelijk vooral voor beginnende 
fondsenwervers, de laatste tijd ook 
steeds meer voor gevorderden. 
Inmiddels is er de beroepsoplei-
ding NGF-B. Het was het NGF dat 
hiervoor het initiatief nam. Cha-
peau! Maar chapeau ook voor het 
ISF, dat de handschoen oppakte en 
de opleiding ontwikkelde op basis 
van de door het NGF ontwikkelde 
beroepsprofi elen. Die is tot nu 
toe de enige in zijn soort en lijkt 
een succes te zijn. In december 
studeerden de eerste erkende 
fondsenwervers van Nederland 
af. Ik feliciteer hen, maar ook de 
sector als geheel, met het bereiken 
van deze mijlpaal.

Certifi cering
Het is van belang dat nu voort-
varend gewerkt gaat worden aan 
de certifi cering van de opleiding. 
Inmiddels oriënteert de FIN zich 
op een aanvullend curriculum, 
aangepast aan de specifi eke vra-
gen van de vermogensfondsen. Het 
zou goed zijn als ISF en FIN hierin 

gezamenlijk optrekken, zodat er 
sprake blijft van één beroepsoplei-
ding en er niet weer meteen een 
opsplitsing ontstaat. En dan is er 
nog de Postacademische Opleiding 
aan de VU Amsterdam, verzorgd 
door Theo Schuyt, een opleiding 
voor de meer gevorderden, de 
fi jnproevers dus.  

Dat was, in grote lijnen, tot voor 
kort het opleidingsaanbod. Maar 
daar komt snel verandering in, ge-
koppeld aan de groei van het aan-
tal fondsenwervende organisaties. 
Die groei zit vooral in de categorie 
van de beginners en dan met name 
bij de lokale en kleinere organisa-
ties. Die vormen een snel groeien-
de doelgroep voor aanbieders van 
cursussen en workshops. En waar 
vraag is komt aanbod. En aanbod 
komt er, steeds meer ook van com-
merciële partijen die een gat in de 
markt ontdekken. De commercie 
rukt op en opleiden wordt steeds 
meer een commercieel product, 
zo lijkt het. Op zich hoeft dat nog 
geen probleem te zijn, zo lang het 
maar gaat om kwalitatief goede 
cursussen en workshops. Maar wie 
controleert dat?

Stuurgroep
Zou het niet goed zijn als de 
verantwoordelijke partijen in 
de sector, zoals VFI, ISF, FIN en 
met name het NGF, hier eens 

naar kijken? Er is een landelijke 
Stuurgroep Opleidingen onder 
voorzitterschap van Theo Schuyt 
actief, maar die richt zich feitelijk 
alleen op de beroepsopleiding. Zou 
het niet goed zijn als deze stuur-
groep, daartoe aangezet door de 
gezamenlijke brancheorganisaties, 
kwaliteitseisen ontwikkelt waar-
aan aanbieders van cursussen 
en workshops moeten voldoen? 
En zou het niet goed zijn als ‘het 
opleiden’ wat hoger op de agenda’s 
van de brancheorganisaties komt 
te staan? Dat is toch in het belang 
van de sector zelf?

Nu de overheid als ruil voor fi scale 
faciliteiten aan de sector vraagt 
kwaliteitscriteria te ontwikkelen, 
is het hoog tijd om hier aandacht 
aan te besteden. Kwaliteit van 
fondsenwerven vindt haar basis 
in een adequate opleiding. Zou 
het niet goed zijn als eens gedacht 
wordt aan kwaliteitstoetsing en/of 
certifi cering van het steeds groter 
aantal cursussen, work-
shops, seminars en andere 
scholingsmogelijkheden? 
Net als bij de gedragsco-
des, richtlijnen, keur-
merken e.d. gebeurd is, 
dreigt anders ook bij het 
opleiden een wildgroei te 
ontstaan en ziet straks 
met name de begin-
nende fondsenwerver 
door de bomen het 
bos niet meer. En laten 
we er daarbij voor 
zorgen dat de opleiding 
een zaak blijft van de 
sector zelf en niet te 
veel een commercieel 
product wordt. Á

Maerten C.G.Verstegen

Maerten C.G.

 Verstegen



Succesvol fondsenwerven
met Internet
Als fondsenwerver hebt u een perfecte on line mix
nodig voor optimale communicatie met uw doel-
groepen, uw achterban, uw gevers:

• website
• contentmanagement
• banners
• enquêtes
• e-mailnieuwsbrieven
• het bedankje voor een donatie
• de aankondiging van een nieuwe activiteit

Werven, binden, communiceren en samenwerken,
ondersteund door een mix van on-linehulpmiddelen.
Die on line mix kunnen we voor u realiseren: op maat,
op tijd, binnen uw budget en conform uw wensen en
doelstellingen.

Met ons gebruikersvriendelijke en zeer krachtige 
content-managementsysteem houdt u snel en 
gemakkelijk zelf uw website actueel. Onze on line toolkit
vormt de beste ondersteuning voor uw communicatie-
strategie, dm-acties en andere fondsenwerving.

We vormen een krachtige combinatie van marketing en
on-lineondersteuning en we stemmen deze mix af op
uw wensen en doelstellingen.

Bij Crossing Channels weten 
we hoe je dat doet 

Interesse? Daag ons uit en neem contact op met Boris Stam (directeur), 0346 599 000 
of e-mail naar bstam@crossingchannels.com  Kijk voor referenties op www.crossingchannels.com
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Maatschappelijk rendement meten
Al te goed is buurmans gek. Te vaak blijkt dat er  

ondoordacht goed gedaan wordt: men geeft uit  

emotie, uit vriendelijkheid, soms zonder dat er echte 

nood is. Men helpt zelfs waar het niet (zo hard) nodig is. 

Goeddoen is niet langer goed genoeg. Dit blijkt keer op 

keer uit de berichten in de pers.

Schaduwprijs
Begin zeventiger jaren maakte het 
begrip ‘schaduwprijs’ zijn intrede 
in de ontwikkelingseconomie. 
Schaduwprijzen werden gebruikt 
om het rendement van ontwik-
kelingsprojecten vast te stellen. Zo 
gaf de optelsom van alle uitgaven 
voor arbeid, asfalt en grondverzet 
een goed beeld van de kosten. 
Maar het was onvoldoende om 
er het nut van een weg mee te 
berekenen. Dat probeerde men 
af te leiden uit berekeningen van 
bespaarde kosten van brandstof, 
verminderde reparatiekosten. Zo 
kon ook een beter worden bepaald 
waarom de aanleg van de ene weg 
nuttiger zou zijn dan de andere.

Deze manier van denken en re-
kenen krijgt nu ook in de goede-
doelensector meer aandacht. Dit 
gebeurt vooral onder invloed van 
moderne filantropen, die met eigen 
geld goededoelenfondsen opzetten. 
Deze mensen voelen zich in de eer-
ste plaats ondernemer. Zij spreken 
dan ook liever van investeringen 
dan van giften of subsidies. Die 
investeringen dienen op termijn 
te renderen, een aantoonbare ver-
andering teweeg te brengen. Dat 
wordt Social Return on Investment 
genoemd (SROI).

De SROI-methode richt zich in 
de eerste plaats op de mensen 
die voor een organisatie van 
belang zijn, ook wel stakeholders 
genoemd. Die zijn voor iedere 
non-profitorganisatie verschillend. 
Hun betrokkenheid moet worden 

vertaald naar gebieden die van 
belang zijn voor de organisatie. 
De methode is in Amerika in 1997 
door de Roberts Foundation in 
San Francisco ontwikkeld. Al vlug 
werd hij ook gebruikt voor werving 
en besteding van fondsen door 
goede doelen. De methode wordt 
inmiddels ook toegepast voor de 
onderlinge meting van prestaties 
van goede doelen. In ons land is 
de methode sinds 2003 bekend en 
wordt hij toegepast door Stichting 
DOEN en de Start Foundation. 
Uitgeverij SWP bracht er onlangs 
een boekje over uit, ‘Maatschap-
pelijk rendement gemeten; ‘Social 
Return On Investment’, door Peter 
Scholten.

Het boek begint met een wijze 
opmerking van Einstein: ‘Niet alles 
wat je kunt tellen, telt mee; niet 
alles wat meetelt, kan je tellen’. Er 
worden goede voorbeelden gegeven 
van wat van voldoende waarde is 
om mee te laten tellen. Vooral voor 
non-profits die willen ondernemen 
op het snijvlak ‘geld en missie’ is 
SROI een handige methode. De 
protestantse gemeente in Utrecht 
levert een mooi praktijkvoorbeeld 
van hoe SROI in een vrijwillig-
heidsorganisatie als rekenmodel 
gebruikt kan worden. Toch moet ik 
vaststellen dat de methode nog niet 
voldoende duidelijk maakt welke 
sociale meerwaarde voor welke 
stakeholders van belang kan zijn. 
Het in kaart brengen van SROI 
moet daarom beslist samengaan 
met het aangeven van de relevantie 
voor de stakeholders. Zo niet, dan 

haken de belanghebbenden, zoals 
de donateurs, al snel af.

SROI is nog verre van volmaakt. 
Maar het boek maakt wel duide-
lijk dat het tot een steeds beter 
instrument wordt ontwikkeld. Het 
wordt zeker een goed hulpmid-
del voor vermogensfondsen om 
verschillende aanvragen om steun 
tegen elkaar af te wegen. Maar het 
wordt ook een nieuw instrument 
voor fondsenwervers om specifieke 
stakeholders te overtuigen van het 

maatschappelijk rendement van 
hun goede doel. De methode is in 
elk geval een betere manier het 
sceptische publiek te overtuigen, 
dan de toepassing van de richtlij-
nen van de commissie Wijffels. Á

Maatschappelijk rendement gemeten; 
Social Return On Investment (ISBN: 90 
6665 549 6), verkrijgbaar voor €14.00 
op www.swpbook.com.



Fundraising Initiatives is het eerste en
meest ervaren bureau voor huis-aan-huis-
fondsenwerving in Nederland. Al jarenlang
werven we substantiële extra inkomsten
voor vele goede doelen.

Alex van Dam legt u graag uit hoe ook uw
goede doel kan profiteren van onze erva-
ring en kennis en van het enthousiasme
van onze medewerkers.

Bel voor een afspraak met Alex van Dam  
Tel.: 020-5708915, www.fundraisinginitiatives.nl
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Montagne Services stimuleert nieuwe 
ontwikkelingen in de not-for-profitsector en
in de wereld van duurzame ontwikkeling.
We doen dit met eigen onderzoek, fond-

senwervings- en marketingadvies,
en met de ontwikkeling van fondsen-

wervingsconcepten.

Vlietlaan 44B-1
1404 CC Bussum 

06- 5420 3130
montagneservices@planet.nl
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• Fiscale, organisatorische en financiële 
advisering en troubleshooting

• Begeleiding van fusie- en 
splitsingsprocedures 

• Samenstelling en controle van 
jaarrekeningen

• Verzorgen van (salaris)administraties

Postbus 3241, 3760 DE  Soest, 030 229 2514
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DRTV en radio-campagnes
donateurs- en ledenwerving
bouwen aan uw ‘merk’

Bel: Frank van Leer:
0345 - 599 955
vanleer@drtv.nl

www.drtv.nl
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Keverberg 45
1082 BD Amsterdam
tel.: 06 - 535 301 05

e-mail: fondswrv@xs4all.nl

voor succesrijke fondswerving zie
www.fondswerving.nl
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WORD NU LID!

WWW.NGF.NU

Nederlands Genootschap van Fondsenwervers

Contact met collega’s, Opleiding en 
training & Belangenbehartiging

Secretariaat NGF:
Keizersgracht 317

1016 EE Amsterdam
020 - 497 02 86
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Vergadercentrum voor fondsenwervers 

Dam 20 – 22, 4241 BN ARKEL 
(bij Gorinchem aan de A15 en A27)

Info: www.meetingpointarkel.nl

Of  0183 – 56 39 12 – Jan Krol 

VFW MEETING POINT ARKEL
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Zorg & Welzijn • Onderwijs & Wetenschap

Kunst & Cultuur • Natuur & Milieu

Amateursport & Recreatie • Overige non profit

Postbus 31441, 6503 CK Nijmegen
Telefoon 024 - 381 71 11, Fax 024 - 381 71 19

Email info@isf.nl 

opleidingen • workshops • helpdesk 
• adviezen op maat • bibliotheek • jaarcongres 
• haalbaarheidsonderzoek • behartiging van de
belangen van de middelgrote en kleine doelen.
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Ondersteuning op het gebied van:
- Europese subsidies
- Fondsenwervingsactiviteiten
- Het doorlichten van de interne organisatie
- Het structureren van organisatieprocessen

Annette J.Th. Eikmans
Telefoon 070-3943701
E-mail: mail@inter-connectie.com
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Ierlandlaan 6

2713 HL Zoetermeer

Postbus 7373 

2701 AJ Zoetermeer 

Telefoon: 079-351 52 55 

Fax: 079-351 31 21 

e-mail: info@notaris-adacta.nl 
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Fondsenwerving Pluspagina
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Selekt Mail Nederland 
bezorgt ook cheques
Vorig jaar organiseerde Selekt Mail Nederland  

gedurende een aantal maanden een goededoelenactie. 

Ze kregen voor elke 10.000 met Selekt Mail verzonden 

poststukken een bedrag van €100,- retour.

De actie was een succes. Op dins-
dag 24 januari presenteerde direc-
teur John Kuiper een cheque met 
een bedrag van ruim €125.000,-. 
Monique Bijsterveld van de Stich-
ting Charitas nam hem in ont-
vangst, namens de 16 begunstigde 
goede doelen.

Kuiper: ‘Er zijn veel goede doelen 
die hun post voor (potentiële) 
gevers door ons laten bezorgen. 
Mede dank zij die omzet hebben 
we het afgelopen jaar een sterke 
groei gerealiseerd. Daar wilden we 
wat voor terugdoen.’ Voor dit jaar 
heeft Kuiper nog een aantal zaken 
in petto. De goededoelenactie zal 
wegens succes worden herhaald. 
Kuiper: ‘Hou vooral ook www.post-
veiling.nl in de gaten. Daarmee 
spelen we in op vraag en aanbod. 
Op de momenten dat het aanbod 
wat lager is, gaan we stunten. Dat 
begint in maart.’ 

Ook de medewerkers worden 
betrokken bij het goededoelenwerk 
van Selekt Mail Nederland. Kuiper: 
‘We hebben dit jaar een bonuspot 
gecreëerd. Die wordt steeds verder 
gevuld naarmate ons resultaat 
verbeterd. Hij kan oplopen tot  
€ 1.000 voor elk van onze 200 
werknemers. Tot 1 april kunnen  
goede doelen worden ingediend, 
telkens door minimaal vijf mede-
werkers. Er zijn geen beperkingen, 
ook het dierenasiel om de hoek is 
welkom, keurmerk of niet. Daar 
kiezen onze mensen er eind van 

het jaar drie van uit. Die krijgen de 
gelegenheid zich te presenteren, 
evenals het WNF, dat logistieke 
partner is van Selekt Mail Neder-
land. En dan wordt door de mede-
werkers de winnaar gekozen.’

De overhandiging gebeurde op een 
bijeenkomst, waar ook een aantal 

korte presentaties werd gehouden 
over bijzondere, opvallende, in-
novatieve en vooral niet-conventi-
onele fondsenwerving. Dat leverde 
boeiende en inspirerende verhalen 
op, gelardeerd met twee meer al-
gemene presentaties over fondsen-
werving en geefgedrag door Prof. 
dr. Theo Schuyt en Jaap Zeekant.

Donny-cards
Bram van Driel kwam met een 
leuke, nieuwe manier van doneren. 
Samen met drie andere Delftse  
(oud)-studenten bedachten ze de 
zogenaamde Donny-card. Een 
Donny-card is een ‘hip’ kaartje 
met op de voorkant een foto en het 
logo van een goed doel en op de 
achterkant informatie. De kaartjes 
hangen bij de kassa aan een rekje 
in de supermarkt naast de twixen 
en marsen. Het is een kleine 
moeite om tijdens het boodschap-
pen doen bij de kassa een Donny 
naar keuze uit het rekje te pakken 

en bij je dagelijkse boodschappen 
te voegen.

Er doen vijf organisaties mee: 
Amnesty International, NOVIB, 
WNF, het Nederlandse Rode Kruis 
en SOS Kinderdorpen. Je rekent de 
boodschappen plus € 2,- voor de 
Donny-card af, en je kan Ë 

Foto: Hans van 

der Mast, 

Beverwijk
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Online collecteren
KWF Kankerbestrijding staat 
bekend als een typisch collecte-
busfonds. In de eerste week van 
september 2005 werd met zo’n 
120.000 collectanten ongeveer 
negen miljoen euro opgehaald. 
Floris van Overveld, de man die bij 

KWF over de website gaat, vond 
het digitale collecteren uit.

Floris: ‘Internet lijkt in dit tijd-
perk voor de hand te liggen. Maar 
eigenlijk is het een abstract en 
onpersoonlijk medium. Wij hebben 
daarom geprobeerd om er een 
persoonlijk iets van te maken.’ 
Onlinecollectanten kunnen zich via 
de website opgeven. Ze krijgen een 
persoonlijke pagina met alle ge-
gevens, waar ook hun statistieken 
worden bijgehouden. Vervolgens 
gaan ze met een virtuele collecte-
bus langs virtuele deuren. Dat kan 
bijvoorbeeld door een banner of 
e-mail te sturen naar vrienden en 
kennissen. Je vraagt ze dan naar 
je pagina te klikken en te doneren. 
Op de geefpagina wordt het col-
lecteren gevisualiseerd: je sleept 
muntjes en bankbiljetten naar de 
collectebus en daarna wordt de 
transactie afgerond.

Ë met een goed gevoel de winkel 
verlaten. Het is een anonieme 
manier van geven en dus geschikt 
voor mensen die niet gediend zijn 
van direct mail. De bedenkers 
hanteren de CBF-norm en zor-
gen dat 75% van elke gift naar de 
goede doelen gaat. Vooralsnog is 

de Donny-card beschikbaar bij 
een beperkt aantal supermarkten, 
waaronder een C1000 in Delft. Met 
diverse partijen wordt overlegd 
over uitbreiding van het aantal 
verkooppunten. Inmiddels groeit 
ook in het buitenland de belang-
stelling.

Pink Ribbon Magazine
Anne Lagarde werft met de orga-
nisatie Pink Ribbon gelden voor 
mensen met borstkanker. Pink 
Ribbon wil er aan bijdragen dat 
borstkanker uiteindelijk overwon-
nen wordt. Eenmaal per jaar geeft 
uitgever Sanoma met Pink Ribbon 
het Pink Ribbon Magazine uit. Om-
dat Sanoma veel vrouwenbladen 
uitgeeft zijn er ervaren redacties 
met veel kennis van zaken. Pink 
Ribbon wordt als een jaarlijks pro-
ject opgezet, waarbij vanuit allerlei 
redacties van Sanoma ad hoc een 
team wordt samengesteld.

Het feelgoodmagazine bestaat 
voor eenderde uit informatie over 
borstkanker. Het heeft vooral een 
positieve invalshoek. Er staat ook 
van alles in over mode, beauty en 
andere vrouwenissues. Lagarde: 
‘Het blad draagt bij aan onze doel-
stelling het bewustzijn over borst-

kanker bij vrouwen te verhogen bij 
vrouwen én mannen. Incidenteel 
krijgen namelijk ook mannen 
borstkanker. ‘Awareness’ bespaart 
leven en verbetert de kwaliteit er 
van.’

Veel bedrijven in het netwerk van 
Sanoma bleken in Pink Ribbon Ma-
gazine te willen adverteren. Met de 
inspanningen van Sanoma zelf kan 
daardoor de volledige opbrengst 
van het blad ter beschikking van 
Pink Ribbon. Met een verkochte 
oplage van 100.000 stuks en een 
prijs van 4 euro levert dat een ste-
vig bedrag op én een krachtig me-
dium met een informatieve functie, 
waarmee elk jaar het merk Pink 
Ribbon sterker wordt. Uit oogpunt 
van sponsoring en samenwerking 
vormen Sanoma en Pink Ribbon 
een mooie combinatie, waar beide 
van profiteren. Wellicht ook een 
idee voor andere goede doelen.

John Kuiper en 

Monique 

Bijsterveld 

(foto Hans van 

der Mast, 

Beverwijk)
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Congres internet en goede doelen 
Het Platform Samenwerkende Fondsen op Internet en 

Montagne Services organiseren het Congres Internet 

en Goede doelen.

Bijzonder aan het congres is dat de 
deelnemers bij het opgeven kunnen 
aangeven naar welke specifieke 
onderwerpen hun voorkeur uitgaat. 
Door deze aanpak kunnen plenaire 
sessies en workshops dus worden 
afgestemd op de wensen van de 
deelnemers.

Het congres vindt plaats op woens-
dag 5 april, van 09:15 - 17:00 
uur, in Congrescentrum Antropia 

bij het station Driebergen-Zeist. 
Deelnemers aan www.fondsen.org 
krijgen gratis toegang. Deelnemers 
aan het onderzoek Fondsenwerven 
en Internet 2006 van Montagne 
Services betalen € 60,- p.p., incl. 
btw. Overige deelnemers betalen 
€ 90,- p.p. incl. btw. Aanmelden 
kan op www.fondsen.org. Nadere 
informatie is beschikbaar via David 
Berg: info@montagneservices.nl. Á

Het is een nieuwe manier van 
geven, die nog in de kinderschoe-
nen staat. Vorig jaar werd tijdens 
de eerste digitale collecte door 200 
collectanten ongeveer  
€ 14.000 opgehaald. Ten opzichte 
van het enorme bedrag dat huis 
aan huis wordt opgehaald lijkt dat 
in het niet te vallen. Toch staat 
vast dat dit soort innovatieve 
initiatieven onmisbaar zijn voor de 
ontwikkeling van het internet tot 
een volwassen geefmedium.

Het glazen huis
‘Ik sta te trillen op mijn benen’, 
zei 3FM-dj Giel Beelen toen hij en 
zijn collega’s Wouter van der Goes 
en Gerard Ekdom na zes dagen 
het Glazen Huis op het Neude in 
Utrecht verlieten. Al die tijd had-
den ze niets gegeten en hadden ze 
onafgebroken radio gemaakt voor 
een actie van het Rode Kruis in 
Congo.

Bart de Voogd van Radio 3FM 
legde uit dat het succes van zo’n 
project vooral draait om creativiteit 
en enthousiasme. Net als de eerste 

keer overtrof het resultaat alle 
verwachtingen. Het idee ontstond 
spontaan. Bart: ‘Je zit rond de tafel 
tijdens een vergadering. We willen 
iets doen voor het goede doel. Ie-
mand roept: laten we de dj’s in een 
glazen huis stoppen op een drukke 
plek in Nederland. Een ander stelt 
voor: ‘Maar dan zonder eten!’ En 
zo ging het.’

Een miljoen werd geschonken 
door de regering en nog eens ruim 
een miljoen werd opgehaald bij 
de luisteraars van Radio 3FM. Dat 
ging door het tegen betaling aan-
vragen van 25.271 plaatjes, 52.000 
verstuurde sms-boodschappen 
(met donatiebedrag) en de veiling 
van diensten en producten. Een 
billboardactie leverde het meeste 
geld op; namelijk zes ton. Naast 
geld leverde de actie een enorme 
hoeveelheid exposure op voor het 
Nederlandse Rode Kruis en de 
stille ramp waar over het algemeen 
weinig aandacht voor is.

De passie van Sandy Wenderhold
Wenderhold is als ondernemer 

actief op het gebied van de erotiek. 
Sandy: ‘Ik wilde iets doen voor 
goede doelen doen, al dan niet 
samen met andere bedrijven. Dat 
wij o.a. als uitgever actief zijn in 
de erotiek helpt niet echt. Daarom 
hebben we besloten zelf iets op te 
zetten. Ik voel me enorm betrok-
ken bij het Aids Fonds, dat graag 
wilde meewerken aan mijn passie.’

Sandy is bezig met het maken en 
uitgeven van een boek waarin be-
kende Nederlanders iets vertellen 
over hun passie. Elk item wordt 
door een andere, vrijwillig mee-
werkende journalist geschreven. 
Het project vordert gestaag. Ook 
sponsoring van productiekosten 
door andere bedrijven lijkt te gaan 
lukken. De uiteindelijke netto-op-
brengst zal naar het Aids Fonds 
gaan. Op www.mijn-passie.nl kan 
het project gevolgd worden. Als het 
aan de gedrevenheid van Sandy 
Wenderhold ligt zal het zeker 
slagen.’ Á
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Goededoelenbranche 
welkom bij Joop Wijn

De goededoelensector wordt - grotendeels door eigen 

toedoen - overspoeld door regelgeving. Ook in dit num-

mer wordt weer gepleit voor aanvullende eisen. Deze 

keer door Maerten Verstegen, voor de opleidingen.

Een van de ministeries die we op 
dat gebied tegenkomen is dat van 
financiën. We spraken op het mi-
nisterie met staatssecretaris Joop 
Wijn, over regelgeving en meer.

Keur, controle en transparan-
tie zijn veelgebruikte begrippen 
geworden. We hebben het CBF 
met het Keur en de Verklaring 
van Geen Bezwaar. Het onderzoek 
naar een mogelijk derde keur voor 
lokaal wervende instellingen is 
inmiddels gestart. Herman Wijffels 

kwam op verzoek van de Vereni-
ging van Fondsenwervende Instel-
lingen (VFI) in 2005 met een code 
voor goed bestuur, die inmiddels 
door de VFI verplicht is gesteld 
voor zijn leden. Het Nederlands 
Genootschap van Fondsenwervers 
heeft een gedragscode, evenals het 
ISF, de brancheorganisatie voor 
lokale fondsen. En dan is er ook 
nog de notitie van minister Zalm 
over de bestrijding van misbruik 
van non-profitorganisaties voor 
terrorismefinanciering.

In haar rapport “De warme, de 
koude en de dode hand” van maart 
2000 stelt de commissie-Moltma-
ker, als onderdeel van een bredere 
fiscale herziening, een aanpassing 
voor van de beoordelingsregels 
voor de erkenning als “het alge-
meen nut beogende instellingen”. 
De commissie adviseert dat het 
Ministerie van Financiën zich voor 
het invoeren en onderhouden 
van dit systeem laat bijstaan door 
organisaties die de sector goed 
kennen, zoals VFI, FIN, CBF, NGF 
en Stichting Collectenplan. Het 
kabinet nam dit voorstel over en 
wil daarbij ook de discussie over 
terrorismebestrijding betrekken.

De voor de hand liggende vraag 
aan de staatssecretaris is of het 
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allemaal niet wat veel begint te 
worden. En we willen ook graag 
weten of het overleg over al deze 
zaken met de goede doelen een 
beetje vordert.

Joop Wijn: ‘Voor mij als staatsse-
cretaris van Financiën is het heel 
moeilijk om aan de weet te komen 
wat er in deze branche precies 
leeft. Onze ervaring is dat je met 
deze sector niet zo snel een effectief 
contact hebt. De eenduidigheid 
ontbreekt; er is geen duidelijk ge-
luid uit de sector. En dat maakt het 
soms moeilijk. Ik heb met Herman 
Wijffels, die ik goed ken, gesproken 
over wat er allemaal speelt en in 
welke richting er wordt gedacht. Ik 
denk dat de goededoelensector veel 
meer één lijn zou moeten trekken. 
Veel duidelijker zouden ze moeten 
aangeven welke langetermijnstra-
tegieën de branche heeft om het 
vertrouwen van de burger in de 
fondsenwervingssector op een hoog 
niveau te houden. Dat gaat dan 
over allerlei zaken, zoals de verant-
woording van bestede gelden, de 
transparantie van de jaarrekening, 
de salarissen van de professionals 
die bij de goede doelen werken en 
over hoe er wordt omgegaan met 
de vermogensontwikkeling.’

‘Het is heel moeilijk om er een vin-
ger achter te krijgen, omdat er niet 
met één, helder sprekende mond 
wordt gecommuniceerd. Ik denk 
dan ook dat deze branche effectie-
ver zou kunnen opereren in zijn 
lobby naar de overheid. Het zou 
ons in elk geval een beter inzicht 
geven in zaken die voor ons van 
belang zijn. Zo krijgen we nogal 
eens het signaal door dat CBF-keur-
merk weinig toegankelijk is voor 
nieuwe goede doelen, die misschien 
een beetje concurrerend zijn met 
reeds bestaande. Het is voor ons 
belangrijk om te weten of er een 
te hoge dam wordt opgeworpen 
voor nieuwe toetreders, formeel 
of informeel. Een krachtige sector 
stapt over deelbelangen heen en 
realiseert zich dat het heel gezond 
is als er concurrentie is tussen 

fondsenwervers. De goede doelen 
zouden concurrentie moeten zien 
als positief, samen één krachtige 
sector moeten vormen. Daar zou-
den ze zich naar de politiek toe heel 
sterk mee kunnen maken.’

Jaap Zeekant: “Maar gelukkig 
hebben we Cruijff nog?”

Joop Wijn: ‘Na het advies van de 
commissie-Moltmaker hebben 
we een heel traject afgelegd. Het 
nultarief voor de goede doelen was 
politiek niet haalbaar. Iedereen 
wilde wel, maar het probleem was 
de financiering. We hebben heel 
wat afgerekend en allerlei opties 
bekeken, tot en met het verhogen 
van de accijns, waardoor een fles 
wijn een kwartje duurder zou 
worden. Hier op het ministerie is 
wat afgegrapt over het kwartje van 
Wijn. Maar hoe we het ook beke-
ken, er zou onvoldoende draagvlak 
geweest zijn voor de financiering.’ 

‘We speelden daarom met de 
gedachte over te gaan op een twee-
tarievenstelsel. We dachten aan 
vier procent voor instellingen met 
een bepaalde certificering en acht 
procent voor instellingen zonder 
zo’n beoordeling. We hadden een 
objectieve vorm van cerficering 
voor ogen, gekoppeld aan perma-
nente monitoring en evaluatie. 
Onderdeel daarvan zou ook de 
publicatieplicht moeten zijn. Goede 
doelen met het certificaat zouden 
dan als beloning daarvoor het 
laagste tarief krijgen. Op zichzelf 
was dat gedifferentieerde stelsel 
heel innovatief, omdat we normaal 
gesproken nooit zo’n relatie tussen 
de belastingplicht en initiatieven in 
de private sector zouden leggen”.

“En toen kwam inderdaad Johan 
Cruijff met zijn veldjes en kreeg 
het onderwerp alle maatschappe-
lijke aandacht. Daarmee was het 
momentum gecreëerd en kregen 
we de kans om door te pakken 
naar het nultarief. Vooral toen we 
hier op het idee kwamen om de 
financiering te regelen door een 

verhoging van de kansspelbe-
lasting. Dat kun je aan iedereen 
uitleggen, want je haalt geen geld 
weg bij mensen die daar ongeluk-
kig van worden. Iedereen is blij 
met het onverwachte voordeel van 
een prijs in de loterij. Dan is het 
helemaal niet zo erg als je daar 
ietsje meer belasting over betaalt 
en daardoor tegelijkertijd de goede 
doelen helpt. Ere wie ere toekomt: 
Johan Cruijff heeft de aandacht 
gegenereerd. En wij hebben het 
vervolgens politiek afgemaakt.’ 

Jaap Zeekant: “Cruijff als vertegen-
woordiger van de charibranche?”

Joop Wijn: ‘Bij zo’n discussie over 
differentiatie en certificatie, missen 
we echt een krachtig en eenduidig 
geluid vanuit de fondsenwerving-
branche. Dat is heel opportuun, 
want op het moment dat de sector 
met een gezamenlijk en goed 
initiatief komt, willen wij van 
hieruit heel graag kijken of we als 
fiscus op een slimmer wijze met 
onze controles kunnen omgaan, 
met zo weinig mogelijk admini-
stratieve rompslomp. Stel dat we 
met alle betrokkenen overeen-
stemming zouden hebben over de 
beoordeling van alle goede doelen? 
Waarom zouden wij vanuit de be-
lastingdienst dan ook nog eens een 
verticaal toezicht houden? Er is 
dan geen enkele reden om dat niet 
aan de branche zelf over te laten.’

Jaap Zeekant: ‘Op het nulpro-
centstarief is natuurlijk positief 
gereageerd. Maar ik hoorde ook 
geluiden vanuit loterijen, die met 
de financiering minder blij zijn. En 
dat Cruijff het in zijn eentje lijkt te 
hebben geregeld, deed ook wel wat 
wenkbrauwen fronsen.’

Joop Wijn: ‘Ook in Den Haag wa-
ren er mensen die zeiden: “Maar 
Johan Cruijff bepaalt het beleid in 
Nederland toch niet?”. En dat is 
natuurlijk ook zo. Maar aan de an-
dere kant, als we met zijn allen toch 
al een bepaalde richting in willen 
gaan en iemand als Cruijff  Ë 
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Ë neemt het initiatief om de voor-
zet te geven? Waarom zouden wij 
hem dan niet inkoppen? Ik weet ze-
ker dat een voorstel van ons om de 
kansspelbelasting te verhogen op 
forse kritiek van een aantal loterijen 
zou zijn gestuit, terwijl nu iedereen 
er toch wel vrede mee heeft.’

‘Het valt me trouwens op dat de 
ene loterij nettoprijzen commu-
niceert en de andere bruto. Puur 
fiscaal gezien is het zo dat de 
kansspelbelasting wordt betaald 
door de prijswinnaar. Je wint dus 
een brutobedrag. De loterijen die 
nettobedragen communiceren, zijn 
eigenlijk onvoldoende duidelijk; 
niet voldoende transparant. Goed 
beschouwd werkt op die manier 
de concurrentie tussen de lote-
rijen niet zoals het hoort. Want als 
burger weet je niet altijd goed of 
de prijs netto of bruto is. Ik vind 
daarom dat we wettelijk moeten 
vastleggen dat zowel de bruto- als 

de nettoprijs moeten worden ge-
meld, zodat er door de deelnemers 
eerlijk vergeleken kan worden. 
Denk maar aan de geldinstellin-
gen, die verplicht zijn de jaarrente 
te vermelden, en niet alleen de 

maandrente, zodat consumenten 
goed kunnen vergelijken.’

Jaap Zeekant: ‘Is de zich terug-
trekkende overheid puur geba-
seerd op financiële argumenten, of 
mogen we er meer achter zoeken?’

Joop Wijn: ‘Het heeft in de eerste 
plaats te maken met onze filosofie 
van de eigen verantwoordelijkheid. 
Neem Amerika, waar men minder 
kijkt naar de overheid en meer zelf 
doet. Men neemt zelf het initiatief 
en men organiseert het ook zelf. In 
Nederland is veel zo verbureaucra-
tiseerd en geïnstitutionaliseerd dat 
er een te grote afstand is ontstaan 
met de burgers, die zich daardoor 
uiteindelijk niet meer herkennen in 
de instellingen en organisaties. Na-
tuurlijk worden er in Amerika ga-
ten opgevuld door het particuliere 
initiatief, waarvan wij vinden dat 
de overheid het zou moeten doen. 
Maar we kunnen zeker iets van 

Amerika leren, zolang we maar 
niet in een situatie komen dat es-
sentiële voorzieningen er zonder 
een sponsorende onderneming niet 
meer zouden zijn. Intussen geldt 
dat wij hier en daar te ver zijn 

doorgeslagen naar de andere kant. 
Ik zou best een grotere charitatieve 
sector willen. Ik vind het helemaal 
niet zo erg als de vleugel van een 
ziekenhuis genoemd wordt naar 
een bedrijf. Er is niets mis mee als 
een sponsor een project van een 
goed doel adopteert en daarmee 
reclame maakt.’

‘Een terugtredende overheid 
betekent ook meer kansen om 
zaken dichter bij de burgers te 
krijgen. Laat duidelijk zijn dat ik 
heel enthousiast ben over wat er in 
Nederland ook nu al door mensen 
wordt gedaan. Kijk naar de inzet 
van collectanten, zoals voor KWF 
Kankerbestrijding. Natuurlijk gaat 
er  soms door omstandigheden 
iets mis, zoals bij de Hartstichting 
vorig jaar. Maar dan hoop je dat 
het ook weer snel normaliseert. 
Het niveau van vrijwilligerswerk 
en betrokkenheid in Nederland is 
ontzettend hoog en dat is gewel-

dig. Maar net als voor de overheid 
geldt ook hier dat de non-profits in 
de gaten moeten houden dat het 
niet zodanig bureaucratiseert en 
institutionaliseert, dat er te grote 
afstanden ontstaan. We moeten 
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met elkaar streven naar een deli-
cate balans tussen aan de ene kant 
professionaliteit en aan de andere 
kant toegankelijkheid en laagdrem-
peligheid.’

Jaap Zeekant: “Kunnen we de poli-
tieke partijen zelf ook als fondsen-
wervers zien?”

Joop Wijn: ‘Hier ben ik zeer terug-
houdend in, weer met Amerika als 
voorbeeld. Daar weten de lobbyis-
ten van elke senator voor of tegen 
welke motie hij heeft gestemd en 
hoe goed of slecht dat is voor de 
bedrijven die hij vertegenwoordigt. 
Dat kan leiden tot volstrekt onge-
wenste situaties. Daar moeten we 
in Nederland nooit naartoe. Maar 
een fondsenwervingsdiner, waarbij 
iedereen per couvert een paar 
honderd euro betaalt, vind ik weer 
iets heel anders. Uitgangspunt is 
dat het volkomen transparant is en 
dat je als politicus nooit ook maar 
de schijn tegen je hebt dat je ‘in 
opdracht van’ handelt.’ 

‘Maar politieke partijen moeten 
vooral actiegericht zijn. Dat vind ik 
bijvoorbeeld heel goed aan de SP. 
Als CDA hadden we op 10 en 11 
december onze nationale vrijwil-
ligersdagen. Toen hebben leden 
van elke CDA-afdeling in het land 
vrijwilligerswerk verricht. Dat vind 
ik prima initiatieven, waar we er 
veel meer van kunnen gebruiken. 
De overheid moet het stimuleren en 
mogelijk maken. Zo vind ik het mo-
del dat ‘voor elke opgehaalde euro 
de overheid een euro bijlegt’, een 

goed uitgangspunt voor het subsi-
diebeleid. Ook is het goed dat we 
langzaam maar zeker van instand-
houdingsubsidies naar project- en 
activiteitensubsidies gaan. Voor 

sommige organisaties in de ontwik-
kelingshoek betekent dit dat ze 
zelf fondsen moeten gaan werven, 
waarmee ze ook hun draagvlak in 
de samenleving aantonen.’

Jaap Zeekant: ‘De fondsenwervers 
zouden best wat nieuwe hulpmid-
delen kunnen gebruiken, vooral als 
de overheid terugtreedt. Als je wilt 
dat je giften volledig aftrekbaar 
zijn, zonder de fiscale drempel, 
dan moet je bij de notaris vastleg-
gen dat je gedurende vijf jaar een 
vast bedrag doneert aan een goed 
doel. Als je die gang naar de no-
taris zou kunnen vervangen door 
simpeler systeem, dan zouden de 
fondsenwervers er een bijna een 
geheel nieuwe werfmethode bij 
krijgen. Een ander werfinstrument 
zou payroll giving kunnen zijn. 
Zijn dit soort zaken bespreek-
baar?’

Joop Wijn: ‘Juist voorstellen 
als deze zie ik graag vanuit de 
goededoelensector komen. Ik ben 
zondermeer bereid om – waar 
nodig met collega’s – serieus te kij-
ken wat ik kan doen om de goede 
doelen te helpen. Bovendien is 
elke suggestie om administratieve 
lastenverlichting te bereiken hier 
welkom. Maar daarbij zou Payroll 
giving fiscaaltechnisch niet boven 
aan mijn lijstje staan, hoewel we 
bij de tsunamiactie vonden dat we 

wel wat moesten doen in dat ver-
band. Wat we wel al hebben is een 
relatief grote ruimte voor giftaf-
trek. Voor bedrijven is die per 1 
januari 2006 nog verder verruimd. 

Ze mogen tien procent van de bru-
towinst aan goede doelen geven, 
dat was zes. De verhoging van de 
onkostenvergoeding voor vrijwil-
ligers ging naar € 1.500,- per jaar, 
zonder dat men ook maar een 
bommetje hoeft te laten zien. Bij 
de inkomstenbelasting bestaat met 
1 procent van het bruto-inkomen 
ook een ruime aftrekmogelijkheid.’ 

‘Maar we zijn hier op het ministe-
rie zonder meer bereid om samen 
met de fondsenwervingsector te 
zoeken naar het verlagen van 
drempels om te geven. Ik nodig de 
sector daarvoor graag uit, maar 
dan wel opererend vanuit één 
hecht samenwerkende goededoe-
lensector.’ Á

Jaap Zeekant
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Verscherpt toezicht op 
stichtingen wenselijk?
Nederland heeft met betrekking 
tot de controle op stichtingen nog 
het een en ander in te halen. De 
aandacht van de wetgever en de 
uitvoerende overheid is tot op he-
den voor stichtingen in Nederland 
bedroevend gering. De interne 
organisatie is slechts in beperkte 
mate door de wet geregeld en de 
externe controle is minimaal.

Bij de oprichting controleert de 
notaris of de statuten overeenstem-
men met wat de wet voorschrijft. 
De notaris stelt de identiteit van 
elke persoon vast, die in het 
kader van de Wet Identifi catie bij 
Dienstverlening (WID) voor hem 
verschijnt. Dat geldt voor oprich-
ters en eerste bestuursleden. De 
bestuurders moeten de statuten 
met daarin de gegevens van de op-
richters en de inschrijfformulieren 
indienen bij de Kamer van Koop-
handel. Bij die inschrijving vindt 
dan geen controle meer plaats.

Een stichting die een onderne-
ming drijft, is niet verplicht tot het 
publiceren van een jaarrekening. 
Opvallend is dat een stichting met  
een onderneming ook niet ver-
plicht is een ondernemingsraad in 
te stellen. Zelfs niet als het aantal 
medewerkers de voor een OR bij 
bedrijven geldende grens heeft 
bereikt. Het recht van een OR een 
formeel onderzoek (enquête) in te 
stellen naar de onderneming, be-
staat daarom niet bij stichtingen. 
De overheid treedt in dit verband 
noch preventief, noch repressief 
op. De grondwettelijke vrijheid van 
burgers zich op allerlei maatschap-

pelijke terreinen te bewegen en 
te organiseren, vormt hiervoor de 
grondslag.

Controle
De werkelijke bemoeienis van de 
overheid met controle op stichtin-
gen vindt plaats via subsidiever-
lening en belastingfaciliteiten. Bij 
subsidieverlening worden vaak 
zware bestedings- en verantwoor-
dingseisen opgelegd. Het opmaken 
van een jaarrekening is een van de 
eisen. De belastingdienst contro-
leert de jaarrekeningen van stich-
tingen waaraan fi scale faciliteiten 
zijn verleend. Men kijkt of deze 
nog aan de kwalifi caties voldoen 
voor die fi scale rangschikking. Ook 
wordt gecontroleerd of het doel 
nog valt onder de omschrijving van 
‘algemeen nut beogende instel-
lingen’. 

Overigens bestaat de indruk dat de 
controle niet al te actief gebeurt. 
Het leidt in elk geval zelden tot 
maatregelen. Volgens mij is het 
bovendien veel te gemakkelijk om 
een instelling van een goeddoelom-
schrijving te voorzien, die door de 
overheid wordt geaccepteerd als 
een ‘algemeen nut beogende instel-
ling’. Ik merk dat in mijn praktijk 
bij de oprichting van stichtingen 
en het wijzigen van statuten. Het 
goede doel wordt dan door de 
betrokkenen bloemrijk omschre-
ven, maar of echt het algemeen nut 
beoogd wordt, betwijfel ik soms.

Moltmaker
De werkgroep Moltmaker heeft in 
zijn rapport ‘De warme, koude en 

de dode hand’ in 2000 gepleit voor 
strengere regelgeving. Er zouden 
stringentere voorwaarden moeten 
komen voor alle statutaire en fei-
telijke werkzaamheden die zich op 
het algemeen belang richten. Het 
Ministerie van Financiën zou de 
lijst met ‘algemeen nut beogende 
instellingen’ opnieuw moeten 
vaststellen. Alle eventuele belas-
tingvoordelen dienden volgens 
Moltmaker afhankelijk te worden 
van plaatsing op de lijst, gekop-
peld aan daadwerkelijke, jaarlijkse 
controle van de jaarrekening.

Het voorstel van de werkgroep 
Moltmaker was dat het Ministe-
rie van Financiën zich voor het 
invoeren en onderhouden van dit 
systeem laat bijstaan door organi-
saties die de sector goed kennen, 
zoals. VFI, FIN, CBF, NGF en Stich-
ting Collectenplan. De eindverant-
woordelijkheid zou bij de minister 
van Financiën moeten berusten, 
omdat  het plaatsen op en het af-
voeren van instellingen op de lijst 
een beschikking is, die dan vatbaar 
is voor bezwaar en beroep.

In een volgend artikel zal ik nader 
ingaan op het onderwerp zelfregu-
lering, mede in relatie tot (inter-
nationale) regels ter bestrijding 
van terrorisme en misbruik van 
rechtspersonen. Helaas sinds 11 
september 2001 een item om over 
na te denken. Á

mr. Jutta Wolf, notaris

 Jutta Wolf
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Oog voor direct mail
Direct mail en databasemarketing zijn nog altijd ver-

antwoordelijk voor het grootste deel van de bijdragen 

die de goede doelen van het publiek krijgen. Ook voor 

een klein doel als het Oogfonds is het zaak maximaal 

rendement uit direct mail te halen. Fondsenwerver 

Arné Dutij schreef er op ons verzoek een artikel over.

Stichting Oogfonds Nederland is 
een landelijk goed doel dat zich 
inzet voor het verbeteren van 
de leefkwaliteit van blinden en 
slechtzienden. Zij financiert onder 
andere projecten op gebieden als 
voorlichting, praktische hulp en 
advies. Het Oogfonds is als zoveel 
goede doelen aangewezen op 
hulp van particulieren, bedrijven 
en instellingen. Het voornaamste 
instrument dat daarbij wordt inge-
zet, is direct mail. 

Twee jaar geleden werden er ca. 
52.000 adressen per keer gemaild. 
Het fonds wilde groeien, maar was 

er nog niet klaar voor prospect-
mailingen te versturen, wetende 
dat de opbrengsten pas in de jaren 
daarna komen. Daarom werd 
ervoor gekozen eerst de bestaande 
achterban zo efficiënt mogelijk te 
bewerken. De kosten hebben we 
zo laag mogelijk gehouden en de 
inkomsten werden gemaximali-
seerd. Tegelijkertijd werd er zoveel 
mogelijk rekening gehouden met 
de individuele wensen van elke 
donateur, ongeacht of deze veel of 
weinig gaf. Elke donateur moet im-
mers tevreden zijn en blijven over 
de besteding van zijn bijdrage.

In de afgelopen twee jaar is er 
intensief aan de datakwaliteit 
gewerkt. Het mailbestand is door 
validatie teruggebracht van 52.000 
adressen tot 38.000, die continu 
getest worden. De frequentie van 
de mailings is van tweemaal per 
jaar verhoogd naar maximaal 
viermaal. Niet ieder adres ontvangt 
echter vier mailings per jaar. De 
donateurs worden gesegmenteerd 
benaderd. Op jaarbasis worden er 
in totaal 20.000 tot 30.000 meer 
brieven gestuurd dan voorheen. 
Het succes van deze aanpak blijkt 
uit de inkomsten die de afgelopen 
twee jaar met een derde toenamen.

De kwaliteit van data
Om onnodige kosten te voorkomen 
en maximale respons te krijgen 
is de kwaliteit van de gegevens in 
het bestand enorm belangrijk. Het 
Oogfonds heeft daarom een abon-
nement op het Nationaal Refe-
rentieBestand. Dit is een landelijk 
dekkend bestand met Ë

Arné Dutij



Delphi lanceert 
www.stopperadvertenties.nl 
HAARLEM
Zoals u vast wel weet, 
gebruiken  veel gedrukte 
media stopper adverten ties 
om advertentieruimte mee 
op te vullen. Deze stop-
pers zijn daarmee een 
ideale en goedkope moge-
lijkheid voor goede doe-
len om de aandacht van 
het grote publiek op zich 
te vestigen. Met Delphiʼs 
Stopperservice verze-
kert u zichzelf van veel 
publiciteit tegen lage 
kosten. Uw advertentie 
wordt onder de aandacht 
gebracht van alle lande -
lijke, regionale en lokale 
kranten, alle relevante tijd-
schrifttitels en de meeste 
vakbladen. 

Onderzoek naar 
voorkeur media
Om erachter te komen hoe 
de media de stopperadver-
tenties het liefst willen 
ont vangen, heeft Delphi on -
langs een uitgebreid on der-
zoek gedaan. Maar liefst 
200 verschillende media-
titels vulden de vragen lijst 
in. De belangrijkste uit -
komst: de media ont-
vangen de stoppers graag 
digitaal. Daarom heb ben 
we Delphiʼs Stopper-
service opgebouwd rond-
om onze nieuwe website 
www.stopperadvertenties.nl
en een speciale e-mail-
nieuwsbrief. Deelname aan 
de Delphi Stopperservice 
kost u nagenoeg geen tijd. 

Delphi verzorgt name-
lijk het gehele proces van 
concept en opmaak tot ver-
spreiding en promotie.

Ook interessant voor 
uw organisatie
Uiteraard is het ook mogelijk 
voor uw organisatie om aan 
dit product deel te nemen. 
De prijs voor deelname 
is  9.950 euro exl BTW. Het 
werkt als volgt: uw stoppers 
worden speciaal voor u ont-
wikkeld en in alle zestien 
gangbare formaten, en 
zowel in zwart/wit als in 
full colour, geplaatst op de 
stopper advertentiewebsite, 
waar de media ze eenvou-
dig kunnen downloaden. 
Eens per maand wordt de 

speciale e-mailnieuwsbrief 
verstuurd naar ons actu-
ele bestand van 2500 (!) 
verschillende titels. Hierin 
wordt uw stoppercampagne 
enkele malen onder de aan-
dacht gebracht. 
 
Kortom: Door gebruik te 
maken van Delphiʼs Stop-
perservice brengt u uw orga-
nisatie tegen lage kosten 
onder de aandacht van een 
enorm grote doelgroep. En 
het kost u nagenoeg geen 
tijd. Doen dus!
 
Voor aanmelding, bel 
met Ramses Man op 
023 533 46 46, mail naar 
r.man@delphi.nl of kijk op 
www.delphi.nl
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Ë alle Nederlandse consumen-
ten en bedrijven. Voordat we 
gaan mailen, wordt ons complete 
bestand online gevalideerd. Dat 
bestand krijgen we terug met 
adviescodes die we gebruiken 
om te valideren. Een consultant 
van het Oogfonds splitst op basis 
van deze codes het bestand in 40 
deelbestanden. Na een afzonderlijk 
beoordeling van die bestanden, 
worden vervolgens de adressen 
automatisch gevalideerd.

Met de adressen die niet automa-
tisch gevalideerd kunnen worden, 
is meestal te veel aan de hand 
om ze op basis van beslisregels 
automatisch te corrigeren. Ze 
worden geparkeerd als ‘tijdelijk 
niet mailen’. Dit waren er op enig 
moment ongeveer 10.000. Van die 
10.000 werden de besten (900) 
toch geselecteerd voor een mailing, 
op basis van de gifthistorie. Dat 
was om te voorkomen dat we on-
bedoeld respons zouden mislopen 
van onze beste gevers. De rest van 
de apart gezette adressen wordt 
via onze Data Quality Browser 
handmatig gecontroleerd. Deze 
intensieve klus wordt adres voor 
adres door vrijwilligers gedaan. 
Per week is dit zo’n 10 tot 15 uur 
per werk. We realiseren ons dat 
deze aanpak niet alleen grondig 
is, maar ook arbeidsintensief. Met 
de vrijwilligers is het echter goed 
te doen en we bereiken ermee dat 
we met onze retouren steevast ver 
onder de 1% zitten.
 
Segmenteren
Bij het segmenteren van de adres-
sen richt het Oogfonds zich erop 
dat elke brief die verstuurd wordt 
in de relatie past die de ontvanger 
met het Oogfonds heeft. Donateurs 
die drie jaar geleden voor het 
laatst een donatie hebben toege-
zegd, ontvangen bijvoorbeeld geen 
standaardbrief waarin ze worden 
aangesproken op hun trouwe 
steun. Om zo selectief te werken 
moet je segmenteren. Een gemid-
delde mailing van het Oogfonds 
bevat 38.000 adressen en bestaat 

uit ongeveer tien segmenten. We 
maken die segmenten op basis 
van een eventuele machtiging, van 
speciale wensen van de donateurs 
en van een RFM-analyse waarbij 
wordt gekeken naar hoeveel en 
hoe vaak men geeft en hoe lang de 
laatste gift geleden is.

Het Oogfonds is een van de eerste 
goede doelen die post op maat 
heeft ingevoerd. Een donateur 
kan aangeven hoe vaak hij post 

wil ontvangen, dat hij per telefoon 
benaderd wil worden, of dat hij 
uitsluitend informatie wil ontvan-
gen en dat hij niet per machtiging 
wil betalen. Daarnaast kan er aan-
gegeven worden of de ontvanger 
slechtziend is. In dat geval krijg 
hij zijn post in een grotere letter. 
De wensen van de gevers worden 

geregistreerd aan de hand van 
binnenkomende post, e-mail en 
telefoon. Maar ook uit de gifthisto-
rie worden soms wensen gefilterd. 
Een machtiginggever bijvoorbeeld 
die sinds de start van de machti-
ging nooit meer een ola-gift heeft 
gedaan, wil waarschijnlijk niet 
extra geven. Daar vragen we dan 
ook niet meer om. De persoon 
wordt echter wel geïnformeerd. En 
regelmatig vragen we dat specifie-
ke segment op een andere manier 

om hulp, bijvoorbeeld met onze 
internetcollecte.

Het registreren van al deze wensen 
blijkt erg nuttig te zijn. Zo bleken 
degenen die geen machtiging wil-
len afgeven, bijna twee keer zo 
goed te responderen als voorheen. 
Simpelweg doordat er in de Ë
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Ë brief duidelijk staat: “U heeft 
aangegeven liever niet te betalen 
met automatische incasso. Wij 
hopen dat we wel op een gift met 
bijgaande accept mogen rekenen”. 
En je voorkomt er natuurlijk heel 
wat irritatie mee.

Testen
Er wordt zoveel mogelijk getest 
voor er een mailing uitgaat. Bij 
ieder segment dat groot genoeg, is 
vragen we ons af wat we kunnen 

testen. Dat kan van alles zijn, van 
een aanpassing in de PS-regel tot 
een compleet ander concept. Het is 
van groot belang dat je nooit meer 
dan één variabele test ten opzichte 
van de controlversie. Het is soms 

opletten dat er niet vanzelf een 
tweede variabele insluipt. In dat 
geval is de test nutteloos, omdat 
je nooit meer kan vaststellen 
waardoor het verschil in respons 
is ontstaan. Het is ook zaak de 
gangbare rekensommetjes te 

gebruiken voor het berekenen van 
testomvang, betrouwbaarheid en 
significatie. Het Oogfonds hanteert 
bij het bepalen van de testomvang 
maximaal 10% afwijking en 90% 
betrouwbaarheid. Bij het beoorde-
len van de test wordt voor signifi-
cantie een uitkomst van minimaal 
1,65 gehanteerd. Op deze manier 
wordt voorkomen dat een roll-out 
plotseling heel anders uitpakt dan 
de test, die dan achteraf waarde-
loos blijkt te zijn.

In een van de mailings aan onze 
donateurs werd het meesturen van 
een kunststof loepje op creditcard 
formaat getest. De controlversie 
bestond uit een vensterenvelop 
(162 x 229 mm), een gepersona-
liseerde brief met aangehechte 
machtiging (210 x 400 mm) en 
een geadresseerde acceptgiro (210 
x 100 mm). De testmail bestond 
uit een vensterenvelop (162 x 229 
mm), een gepersonaliseerde brief 
met aangehechte machtiging (210 
x 400 mm.), een geadresseerde 
acceptgiro (210 x 100 mm) en in 
de envelop het loepje. De beide 
brieven waren gelijk, behalve 
een verwijzing naar de loep in de 
testversie.

Deze test resulteerde in een forse 
responsverhoging. De gevers lieten 
een verhoging zien van:
11,2 % giften. € 8.288,= (terug-
gerekend naar 5.000 adressen bij 
controlgroep). € 0,38 per gift.

De passieve gevers (laatste gift 
meer dan twee jaar geleden) lieten 
een verhoging zien van:
2,8 % giften. € 1.531,= (terug-
gerekend naar 5.000 adressen bij 
controlgroep). -/- € 1,01 per gift.

Bij de gevers zijn de meerkosten 

van de loep, het extra insteken 
en de hoge porti ruimschoots 
terugverdiend. Ook bij de passieve 
gevers zijn de meerkosten terug-
verdiend. Het voordeel bij de pas-
sieve gevers zit er vooral in dat ze 
weer gereactiveerd zijn en bij vol-
gende mailings ook weer opnieuw 
geven. De rekensommetjes over 
significatie, betrouwbaarheid en 
nauwkeurigheid gaven aan dat de 
uitkomsten zeer betrouwbaar zijn. 
In de roll-out gaven de loepjes dan 

ook de verwachte resultaten. De 
betrouwbaarheid van deze test kan 
worden gecheckt op www.holycow.
nl. Daar kun je onder [extra’s] met 
de Holycalculator de uitkomsten 
narekenen.

Responsverdubbeling
Ook voor kleinere organiasties is 
direct mail heel rendabel inzet-
baar, mits je gericht te werk gaat 
en scherp op de kosten let. Daarbij 
is testen beslist noodzakelijk. Het 
levert nuttige kennis op die bruik-
baar is bij toekomstige mailings. 
Er is immers zoveel om rekening 
mee te houden. Vergeet bovendien 
niet dat iedere goed opgezette 
test zinvol is, ook als hij slecht 
uitpakt. Dan weet je dat je dat in 
ieder geval niet meer moet doen, al 
moet je er ook wel weer rekening 
mee houden dat wat vandaag niet 
werkt, volgend jaar of in een an-
dere situatie, ineens weer wel goed 
uitpakt. Het mooiste voorbeeld is 
onze PS-regel dat het geld goed 
wordt besteed en dat men naar 
ons salaris mag vragen. Dat was 
ten tijde van de publieke discussie 
over het salaris van de directie van 
de Hartstichting. Het leverde een 
responsverdubbeling op! Á

Arné Dutij

Hierop heeft het Oogfonds (onlangs) getest:
• Giftsuggestie op acceptgiro
• Geefdoel (thema)
• Steentje in envelop (draag uw steentje bij)
• PS-regel dat men zelf kan aangeven hoe(vaak)  
 men benaderd wil te worden
• Ansichtkaartenboekje kopen in plaats  
 van gift doen
• Ansichtkaartenboekje cadeau bij machtiging  
 van 2,5 of meer per maand
• Reminder sturen na 4 weken
• Klein loepje in de envelop
• Wel of geen kreet op envelop
• Wel of geen logo op envelop
• Wel of geen machtiging bijvoegen
• Formaat verzendenvelop

 Gepost Respons Respons in % Responsbedrag Gem. bedrag
Control giftgever 9470 3200 33,8 42555 € 13,30
Test giftgever met loep 5000 2248 45,0 30757 € 13,68
Control passief 12589 701 5,6 9617 € 13,72
Test passief met loep 5000 421 8,4 5351 € 12,71



Hoeveel méér hebben we nodig om u te overtuigen?
Is het alleen nog de prijs?

Belééf!

25-1 advertentie Fonds.werv. DEF.ai   25-01-2006   15:19:53



SAZ is een full service direct marketing bureau gespecialiseerd in fondsenwerving voor 
charitatieve organisaties. Met ruim tien jaar ervaring in het ontwikkelen van succesvolle 
fondsenwerving programma’s weten we exact wat werkt en wat niet. 

Onze kennis op het gebied van DM gecombineerd met uw passie betekent synergie,
betekent DM in het kwadraat.

Wilt u weten wat uw formule voor succesvolle DM is? 
Neem dan contact op met Wim Tegelaar, 023- 567 70 00 of wtegelaar@saz.nl.

www.saz.nlPartners in fondsenwerving

SAZ heeft dé formule voor succesvolle direct mail

Adv SAZ jrg 7 nr X.indd   1 18-01-2006   10:52:28



Fondsenwerving  februari 2006   P. 43

Drukker wordt totaalleverancier
Er vindt alweer geruime tijd een ingrijpende,  

technologische verandering plaats in de drukkerij-

wereld. De digitalisering heeft ervoor gezorgd dat de 

traditionele drukprocessen grondig zijn vernieuwd.

De technologische veranderingen 
worden steeds verder geïntegreerd 
in één omgeving, waarbij de infor-
matiestroom vanaf het begin tot het 
eindproduct digitaal verloopt. Het 
brengt voordelen met zich mee voor 
de klanten. Productietijden worden 
korter, prijzen scherper en de con-
trole op de totale procesgang neemt 
toe. Nieuwe oplossingen, zoals 

steeds wisselende, kleine oplagen in 
fullcolour-drukwerkkwaliteit, waren 
nog niet zo lang geleden onbetaal-
baar. En het gaat door tot en met de 
kleinste oplage: het versturen van 
één, gepersonaliseerd drukwerkje. 
Of het versturen van een miljoen 

gepersonaliseerde drukwerkjes. Het 
is een walhalla voor iedereen die 
met direct mail werkt.

Maar moderne technologie bete-
kent ook dat besloten kan worden 
volledig digitaal te gaan. De poten-
tiële gever vult zelf op het internet 
zijn gegevens in, markeert welke 
informatie hij wil en in welke 

vorm. En binnen enkele minuten, 
soms seconden, krijgt hij het ge-
vraagde volledig gepersonaliseerd 
in zijn mailbox of via de fax. Of het 
arriveert een dag later gewoon per 
post. Veel van deze ontwikkelingen 
zijn interessant voor fondsenwer-

vers, omdat ze nieuwe mogelijk-
heden opleveren voor het werven, 
informeren en behouden van leden 
en donateurs. We gaan aan deze 
ontwikkelingen in dit het vakblad 
meer aandacht besteden.

Sociale onderneming
Traditionele drukkers lopen het 
risico dat oude omzet weglekt, 
zonder dat er nieuwe voor in de 
plaats komt. Innovatief ingestelde 
grafische ondernemingen gaan 
mee en proberen zich te positione-
ren in de voorhoede van de nieuwe 
ontwikkelingen. Soms gaat dat zo 
ver dat het tot nieuwe samenwer-
kingsvormen leidt. De Hoekman 
Grafische Groep en de grafische 
afdeling van de Wezo Groep gaan 
intensief samenwerken. Hoekman 
Grafische Groep is vanaf het eerste 
nummer van Vakblad Fondsen-
werving (Funds Magazine) in 1988 
drukker én sponsor. Wezo Groep in 
Zwolle is een leerwerkbedrijf voor 
sociale werkgelegenheid, waar een 
brede groep mensen de gelegen-
heid krijgt (opnieuw) aan het 
arbeidsproces deel te nemen.

Zo’n samenwerking tussen een on-
derneming en wat nog niet zo lang 
geleden een sociale werkplaats 
heette, is vernieuwend. Grafische 
en informatietechnologie van 
Hoekman worden gecombineerd 
met het dienstenpakket van Wezo. 
De combi, die op een nieuwe lo-
catie bij Zwolle is gevestigd, levert 
de complete range aan (digitale) 
grafische producten: van print- en 
drukwerk, tot opmaak en afwer-
king, opslag, mailing, fullfilment 
en postverzorging. Van DTP tot 
TPG. Of, als in 2007 de postwet 
wijzigt van DTP tot deur! In de 
(potentiële) klantenkring zijn de 
nonprofits sterk vertegenwoordigd: 
organisaties en instellingen zoals 
gemeenten, semioverheid, scholen, 
waterschappen, zorginstellingen 
en natuurlijk goede doelen. Ë

Frank Voskeuil
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vooruitstrevende houthandela-
ren. FSC erkent de rechten van de 
inheemse bevolking op het bezit, 
gebruik en beheer van het bos en 
streeft ernaar om sociale, econo-
mische en ecologische belangen 
evenveel gewicht te geven.

hoekmantotaal is eind vorig jaar 
FSC-gecertificeerd. Het is een van 
de eerste tien grafische bedrijven 
van Nederland die dit keurmerk 
mogen voeren. Een product dat het 
FSC-keurmerk draagt, is gegaran-
deerd vervaardigd uit duurzaam 
geproduceerd hout, afkomstig 
uit goed beheerde bossen. Ten 
onrechte wordt nog wel gedacht 
dat dergelijke papiersoorten een 
lagere kwaliteit hebben, of duur 
zijn. Daarvan is echter al lang geen 
sprake meer. Niet alleen het Wereld 
Natuur Fonds, maar ook de minder 
bekende klanten van hoekmanto-
taal geven aan bewust papierge-
bruik belangrijk te vinden. Á 

Jaap Zeekant

Ë Met zoveel nieuwe ontwik-
kelingen en veranderingen heeft 
Hoekman Grafische Groep besloten 
tot een complete restyling van de 
huisstijl, tot en met naamswijzi-
ging: Hoekman Grafische Groep 
heet voortaan hoekmantotaal.

Commercieel Directeur Frank 
Voskeuil: “Alleen met drukken 
redden we het niet in een markt 
die snel verandert onder invloed 
van bijvoorbeeld internet. We 
hebben, mede op basis van recent 
marktonderzoek, gemerkt dat 
het lastig is om ons imago van 
‘enkel drukkerij’ af te schudden. 
Maar we leveren inmiddels naast 
(drukwerk)producten ook diensten 
zoals huisstijlmanagement, pro-
jectmanagement, opslag van ge-
reed product én oplossingen zoals 
contentmanagement-, voorraad- of 
beeldbanksystemen. De nieuwe 
huisstijl moet ons helpen snel het 
juiste beeld van onze onderneming 
neer te zetten. Daarbij willen we 
benadrukken dat ons doen en laten 
beoordeeld mag worden op onze 
vier kernbeloftes. We functione-
ren transparant: we staan ervoor 

garant dat we onze verantwoor-
delijkheid nemen en doen wat we 
zeggen, we laten ons leiden door 
een grote mate van bewustzijn en 
we bieden zekerheid.”

Maatschappelijk ondernemen
Vernieuwing vindt niet alleen plaats 
in de technologie, maar ook op het 
gebied van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. Wereldwijd 
wordt maar liefst één op de drie 
bomen verwerkt tot pulp, het half-
fabrikaat van papier. Ongeveer 350 
miljoen mensen zijn voor de helft of 
meer van hun inkomen afhankelijk 
van bossen. Meer dan 500 miljoen 
van ‘s werelds armste mensen 
leven in en rond de bossen. Door 
bossen te beschermen wordt hun 
bestaan gegarandeerd. Daarvoor 
maakt de non-profitorganisatie FSC 
zich sterk.

De Forest Stewardship Council 
(Raad voor Goed Bosbeheer) is in 
1993 opgericht door uiteenlopende 
partijen als natuur- en milieuorgani-
saties, boseigenaren, mensenrech-
tenorganisaties, vertegenwoordigers 
van lokale bevolkingsgroepen en 

Goede Doelen Weken bij TPG Post
TPG Post gaat charitatieve organisaties helpen zorg-

vuldig met de centjes van de donateurs om te gaan. 

Daarvoor worden dit jaar de Goede Doelen Weken 

geïntroduceerd. Het bijzondere is dat elk goed doel  

zijn eigen weken kiest.

In deze zelf te kiezen periode van 
twee maanden, geldt een speciale 
actiekorting van 17,5 procent voor 
het versturen van mailings van 
meer dan 50.000 stuks per partij. 
Bij verzending door TPG Post kan 
gekozen worden voor een exacte 
dag waarop de mailing op de mat 
moet liggen bij de (potentiële) ge-

vers. TPG Post bezorgt post op zes 
dagen per week, op de bekende, 
betrouwbare wijze. Retourzending 
en doorzending zijn inbegrepen.

Alle organisaties met het CBF-Keur 
krijgen in de loop van februari van 
TPG Post nadere informatie over 
de Goede Doelen Weken. Daarin 

zullen ook de precieze actievoor-
waarden worden uitgelegd. Á 

Info: goede-doelen-weken@tpgpost.nl

 
Anneke Hakman

anneke@fondsenwerving.nl

 • 06 53 72 44 66

Fondsenwerving 
 • Consultancy
 • Interim Management 
 • Doelgericht schrijven
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Fundraising Initiatives werft huis aan huis nieuwe donateurs:
prima kwaliteit, lage kosten en geen budgetrisico's.

Test ons en bel met Philip Bresser
op 020 57 08 915 of e-mail naar
philip@fundraising-initiatives.nl

www.fundraising-initiatives.nl
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Het product ‘Mens’
In de afgelopen drie jaar zijn er twee interessante boe-

ken verschenen van de Amerikaan Malcolm Gladwell: 

The Tipping Point en Blink. Hij schrijft over hoe mensen 

denken, handelen en keuzes maken. In marketing en 

fondsenwerving weten we allang dat het essentieel is 

om nauw contact te onderhouden met je achterban.

Dat gaat niet door dagenlang 
achter de computer proposities te 
bedenken en te verwachten dat 
deze het gewenste succes zullen 
brengen. Met zijn twee interna-
tionale bestsellers geeft Gladwell 
inzicht in het product ‘Mens’. 

The Tipping Point
De schrijver kijkt op een briljante 
manier naar hoe het mogelijk is 
dat de grootste veranderingen in 
onze samenleving soms onver-
wacht gebeuren. Ideeën, gedrag, 
boodschappen en producten ver-
spreiden zich vaak als een sociale 
epidemie. Gladwell analyseert 
typen mensen en ook trends in 
mode, roken en direct mail. Hij 
bezocht daarvoor een religieuze 
commune, een succesvol IT-bedrijf 
en een van ’s werelds grootste 
verkopers. Hij wilde weten hoe je 
een sociale epidemie kan beginnen 
én vasthouden.

Gladwell gaat uitgebreid in op drie 
typen mensen: Connector, Maven 
en Persuader. De Connector kent 
veel mensen, de juiste mensen. 
Hij heeft een enorm netwerk en 
bereikt in korte tijd veel mensen. 
De Connector is een betrouw-
bare afzender, dus zijn boodschap 
wordt meestal serieus genomen. 
De Maven weet ontzettend veel en 
ook vaak tot in detail. Hij verstrekt 
graag informatie en laat zien wat 
goed is en wat niet. De mening van 
een Maven telt zwaarder dan die 
van de Connector. En de Per-
suader is in staat praktisch alles 

te verkopen. Met ook de laatste 
bevindingen op het gebied van 
neuroscience en psychologie is The 
Tipping Point een aanrader voor 
marketeers en fondsenwervers.

Blink
De kracht van het denken zon-
der te denken. Blink, de tweede 
bestseller van Malcolm, gaat over 
intuïtie en eerste indrukken. We 
hebben allemaal wel eens het 
gevoel dat iets goed of fout is. Mal-
com geeft er diverse voorbeelden 
van. Mensen beoordelen producten 
en diensten op basis van meer fac-
toren dan alleen de prijs. Het gaat 
om de verpakking, de leveringen, 
de manier waarop. Nieuwe, goede, 
maar afwijkende producten en 
diensten hebben vaak tijd nodig 
om aan te slaan. Marktonderzoek 
geeft geen garantie dat het uit-
eindelijke product, eenmaal in de 
markt gezet, succesvol zal zijn. Dat 
hoeft niet te betekenen dat het de 
consument niet bevalt. Soms is het 
gewoon onzekerheid en onbekend-
heid met een nieuw product. In de 
loop van de tijd wordt het product 
dan alsnog geaccepteerd en kan 
het succesvol worden. Onderne-
mers moeten hun gevoel volgen, 
zich door zelfvertrouwen laten 
leiden en hun product gewoon 
lanceren. “Volg je gevoel, durf 
te vernieuwen, en je zal worden 
beloond” stelt Gladwell.

De beste beslissingen blijken te 
worden genomen op basis van re-
levante gegevens. Maar hoe meer 

informatie wordt ver-
strekt, des te minder 
accuraat de keuzes 
worden. Dat kan er-
toe leiden dat er nog 
meer informatie 
wordt verzameld, 
in de hoop dat 
de juiste beslis-
sing alsnog kan 
worden genomen. 
Maar dat is niet 
zo. Het leidt er 
alleen maar toe, 
dat beslissingen 
worden uitge-
steld of dat de 
verkeerde wor-
den genomen. 
Blink laat zien 
hoe moeilijk het is vooroordelen te 
overwinnen. Toch gebeurt dat vaak 
wel, zij het niet zonder strijd. Blink 
is een intellectueel avonturenboek 
met een aanstekelijk enthousiasme 
voor de kracht van nieuwe ideeën: 
een routebeschrijving naar veran-
dering.Á

The Tipping 
Point, non-
fi ction/social 
sciences, ISBN: 
0316316962
Blink, non-
fi ction/ge-
neral, ISBN: 
0316172324
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Eind vorig jaar bracht het CBF zijn overzicht uit met  

de jaarcijfers fondsenwerving 2004. Het leverde weinig 

opzienbarende gegevens op. Reden voor ons om naast 

de Nederlandse situatie, ook te kijken naar die in  

Engeland en de Verenigde staten.

Fondsenwerving in Nederland, 
Engeland en Amerika in 2004

Fondsenwerving in  
Nederland in 2004
De cijfers van het CBF over 2004 zijn 
verre van volledig en vergelijkingen 
tussen de jaren zijn niet goed mogelijk. 
Het CBF geeft bovendien alleen cijfers 
over de methoden van fondsen-
werving. Het bevat jammer genoeg 
geen gegevens over de bronnen. Die 
worden wel gepubliceerd in het onder-
zoek Geven in Nederland. Toch blijft 
het verslag van het CBF nog steeds 

het beste overzicht van onze sector. 
Geven in Nederland geeft weliswaar 
een completer beeld van de bronnen, 
maar is minder gedetailleerd over de 
methoden. Het grootste manco is dat 
het rapport Geven in Nederland nog 
verder achter de feiten aanloopt dan 
het overzicht van het CBF.

Het aantal organisaties dat zijn 
gegevens aan het CBF verstrekt 
groeit nog steeds. Over 2004 zon-

den 546 instellingen hun gegevens, 
tegen 466 in het daaraan vooraf-
gaande jaar. In 1999 waren dat er 
nog slechts 389. Dit is een specta-
culaire groei. De totale inkomsten 
van eigen werving nam daardoor 
eveneens toe. Niet zo snel echter 
als het aantal instellingen. Daar-
door nam het gemiddeld inkomen 
‘eigen werving’ gedurende de 
laatste vijf jaren zelfs af. 

Baten uit eigen fondsenwerving, bron-
nen van inkomen
Het CBF onderscheidt vier bronnen 
van inkomen nl. de huis-aan-huiscol-
lecte, de direct mail, nalatenschap-
pen, giften (waaronder donaties, 
schenkingen en contributies) en 
diversen (waaronder eigen loterijen, 
prijsvragen en overige acties). Het 
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aantal organisaties die landelijk 
huis-aan-huiscollectes organiseren, is 
beperkt. Zij zagen hun inkomsten in 
de laatste vijf jaren niet afnemen. De 
inkomsten uit Mail blijven belangrijk. 
Zij namen toe. De belofte dat wij in 
de gouden eeuw van de nalaten-
schappen terecht zouden komen, 
is voorlopig nog niet waargemaakt. 
De inkomsten stabiliseerden zich 
na een periode van daling. Is deze 

daling een gevolg van een vermin-
derd aantal legaten of is de waarde 
van de gemiddelde nalatenschap 
verminderd? Daarover geeft het rap-
port geen uitsluitsel. Het succes van 
fondsenwervers is vooral te danken 
aan de vaste donateurs en gevers. 

Charitatieve instellingen hebben 
doorgaans minder last van de 
recessie. Vooral vaste gevers en 
donateurs worden door economi-
sche malaise vaak gemotiveerd om 
extra te geven. De groei-index lijkt 
dit te bevestigen, want de inkom-
sten uit ‘eigen werving’ ligt zelfs 
iets hoger dan de index van de na-
tionale consumptieve bestedingen.

Verschuivingen in aandacht
De aandacht van het publiek ver-
schuift. Gezondheid maar ook wel-
zijn krijgen steeds meer aandacht 
van onze gevers. Natuur & milieu 
en internationale hulpverlening 
hebben niet langer de hoogste pri-

oriteit. Deze trend weerspiegelt de 
veranderingen in onze maatschap-
pij en zal zich de komende jaren 
nog verder doorzetten. Het jaar 
2005 zal daarin afwijken vanwege 
de actie voor de slachtoffers van de 
tsunami. 

De verschuiving van de publieks-
belangstelling is echter onmis-
kenbaar en blijvend. Dit is een 

gevolg van de veranderingen in 
onze samenleving, die vanaf 2006 
een versnelling krijgen door de 
invoering van nieuwe wetten op 
sociaal gebied. Hierdoor zullen er 
nieuwe goede doelen ontstaan, die 
gericht zullen zijn op binnenlandse 
behoeften en noden. Omdat de 
overheid steeds meer terugtreedt, 

zullen er daarnaast ook steeds 
meer bestaande instellingen tot de 
werving van eigen fondsen over-
gaan. Het is een gevolg van het 
feit dat onze samenleving afscheid 
neemt van de verzuiling en het 
corporatisme. 

Werfmethoden
De wijze 
van werving 
verschilt per 
sector. Binnen-
landse doelen, 
waaronder de 
gezondheids-

fondsen een belangrijke plaats 
innemen, ontvangen veel meer 
inkomsten uit nalatenschappen 
dan de buitenlandse doelen. Maar 
voor bijna alle doelen geldt dat 
meer dan 50% van de inkomsten 
afkomstig is van de vaste gevers 
en donateurs. Collecten spelen 
voor sommige organisaties geen 
enkele rol van betekenis, terwijl bij 
andere doelen collecten meer dan 
40% van de inkomsten uit eigen 
werving vormen. De organisatie 
van evenementen (eigen loterijen, 
verkopen van producten e.d.) is 
in ons land (nog) geen belangrijk 
middel om fondsen te werven.

Cultuur heeft in ons land nooit 
een warme plaats kunnen krijgen 
in het hart van gevers. Terwijl in 
Engeland maar vooral in de VS 
en Canada vele filantropen zijn 
die musea, concertgebouwen of 
orkesten ondersteunen, zijn die 
in ons land nog nauwelijks te 
vinden. Nederlanders zijn prak-
tisch ingesteld. Als zij aan culturele 
instellingen geven, dan hebben 
organisaties de voorkeur waarvan 
je zelf onmiddellijk profiteert, zoals 

het Concertgebouworkest. Nala-
tenschappen worden voor instel-
lingen met ‘eeuwigheidswaarde’ 
bestemd zoals het Rijksmuseum 
of de Groninger kerken. Het totale 
inkomen uit eigen werving voor de 
zes bekendste cultuurfondsen Ë  

Inkomsten fondsenwerving volgens CBF (alle doelen)
 2000 2001 2002 2003 2004
Aantal instellingen 426 457 475 529 546
Gemiddeld uit eigen werving 2,08 1,98 1,93 1,73 1,71
Gemiddeld uit overig 2,04 2,01 1,93 2,27 2,44
Gemiddeld beschikbaar  4,12 3,99 3,86 4,00 4,15
Indices 2000 = 100 100 97 94 97 101

 2000 2001 2002 2003 2004
Collecten  53  55  57  58  56
Mail 104 104 110 110 112
Legaten 238 231 208 189 189
Giften 464 488 515 530 549
Diversen 26 25 28 27 30
Totaal eigen werving 886 903 917 914 935
Indices 2000 = 100 100 102 104 103 106
Bron: CBF in € 1.000

Inkomen en consumptieve bestedingen van huishoudens
 2000 2001 2002 2003 2004
Besteedbaar inkomen 
per huishouden  25  28  28  28  29
Indices 2000 = 100 100 109 112 112 113
Consumptieve bestedingen  25  24  28  24  24
Indices 2000 = 100 100  99 113  99  99
Bron: CBS x € 1.000



Goede dm begint met goede gegevens. Wegener DM helpt u graag de 

kwaliteit van uw data te verbeteren en uw databasemanagement te 

professionaliseren. Wij maken graag een diagnose van uw bestand en 

corrigeren waar nodig de adresgegevens. Heeft u meer behoefte aan 

verhuismutaties of een telefoonnummer verrijking? Ook dat is mogelijk. 

Kijk voor meer informatie op onze website www.wegenerdm.nl

Hoe vaak krijgt u uw direct mailings retour?

T  (030) 600 20 00
E  info@dm.wegener.nl
W www.wegenerdm.nl

Adv_datakwaliteit_190*130_3.indd   1 04-01-2006   22:23:28



Fondsenwerving  februari 2006   P. 51

Ë  bedroeg slechts € 25 miljoen. 
Het Prins Bernhardfonds ontving 
daarvan bijna 63%.

Wie echter meent dat overheden, 
bestuurders van vermogensfond-
sen of directeuren van onderne-
mingen anders reageren dan de 
gemiddelde gever, komt bedrogen 
uit. Ook daar heerst dezelfde men-
taliteit. De weinige cultuurfondsen 
in ons land zijn vooral aangewezen 
op de geringe inkomsten uit eigen 
werving. Die fondsen die van de 
loterijen profiteren, vormen soms 
een uitzondering op deze regel. 

Globalisering van de fondsenwerving
Nederland is een handelsnatie 
en heeft een sterk internationaal 
karakter. Dit leidt er toe dat ook 
op de charimarkt multinationale 
instellingen met internationale 
merken opereren zoals Green-
peace, Plan, Unicef, Heifer, Habitat 
en vele andere. De overheid moet 
in zijn beleid ook steeds meer re-
kening houden met internationale 
afspraken en ontwikkelingen. De 
belangrijkste doelstelling van de 
Europese Unie is een open markt. 
Dat geldt dus ook voor onze sector. 
De overheid kan daarom weinig 
maatregelen nemen om buiten-
landse instellingen van de Neder-
landse markt te weren, ook niet als 
deze fondsen werven voor hart- en 
vaatziekten in de USA.
Anderzijds zien wij ook dat Neder-
landse instellingen zich internati-
onaal verbinden zoals Mensen in 
Nood in het internationale Caritas 
verband en Novib met Oxfam. 
Enkele Nederlandse organisaties 
gaan zelf internationaal opereren 
zoals Dorcas en Wilde Ganzen. Ook 
deze trends zullen zich de komen-
de jaren voortzetten.  

Subsidies van overheden en anderen
De overige inkomsten, met name 
subsidies (!) van overheden en an-
dere instellingen, worden voor een 
beperkt aantal organisaties steeds 
belangrijker. De sectoren die het 
meeste subsidie ontvangen zijn 
Internationale Hulp (58%)  Ë  

 2000 2001 2002 2003 2004
Internationaal 356,7 346,2 357,3 337,7 351,8
Gezondheid 231,2 238,8 245,9 246,5 261,0
Natuur Milieu 115,6 131,8 122,6 114,9 112,7
Welzijn 180,9 175,8 187,1 192,1 209,3
Totaal 884,4 892,5 912,9 891,2 934,8

Indices 2000 = 100 2000 2001 2002 2003 2004
Internationaal 100,0 97,0 100,2 94,7 98,6
Gezondheid 100,0 103,3 106,4 106,6 112,9
Natuur Milieu 100,0 114,0 106,1 99,4 97,5
Welzijn 100,0 97,2 103,4 106,2 115,7
Index totaal 100,0 100,9 103,2 100,8 105,7

  2000 2001 2002 2003 2004
Internationaal 40% 39% 39% 38% 38%
Gezondheid 26% 27% 27% 28% 28%
Natuur Milieu 13% 15% 13% 13% 12%
Welzijn 20% 20% 20% 22% 22%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100%
Bron: CBF



Reddingspost
20% besparen op verzendkosten? Slimme ondernemers vragen hulp.

Waar bent u het meest mee geholpen: met meedenken, no-nonsense, of maatwerk? Met alles natuurlijk. Én een

lage prijs niet te vergeten. U bent tenslotte op zoek naar winst. Zonder aan kwaliteit in te leveren. Maar wie biedt

u de helpende hand bij al deze wensen? Precies.

030 - 214 95 20 / www.selektmail.nl
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Ë  en Welzijn (22%). Het aantal 
fondsenwervende instellingen dat 
subsidie ontvangt, is beperkt. Er 
zijn acht instellingen die gezamen-
lijk 63% van het totaal hierboven 
genoemde bedrag van  
€ 864 miljoen ontvangen. 

Deze subsidies worden vooral 
verleend in het kader van ontwik-
kelingssamenwerking. Vanaf 2007 
zal de verdeling van deze middelen 
anders worden. De medefinancie-
ringsorganisaties krijgen vanaf die 
datum niet meer automatisch hun 
vaste deel. Ook andere instellin-
gen zullen meer gaan delen in de 
medefinancieringsmiddelen mits 
zij aan een aantal strenge criteria 

voldoen. Een zo’n criterium is dat 
de hoogte van de subsidie afhan-
kelijk wordt van het draagvlak 
in de Nederlandse samenleving. 
Dat draagvlak wordt rekenkundig 
vastgesteld op basis van 25% eigen 
fondsenwerving.

Identiteit
In Amerika hebben identiteitsge-
bonden instellingen specifieke be-
lastingfaciliteiten gekregen. Daar-
om krijgen zij in de Amerikaanse 
statistiek van de fondsenwerving 
bijzondere aandacht. In ons land 
krijgen identiteitsgebonden instel-
lingen geen speciale vermelding 
in de statistieken. Voor fondsen-
wervers is dat jammer. Want uit 
onderzoek blijkt dat religieus 
geïnspireerden meer geven dan 
niet religieuze mensen. Interessant 
is bovendien dat die mensen altijd 
hun kerk, moskee of synagoge 
financieel steunen en daarnaast 
ook nog andere goede doelen. In 
behoudende kringen neigt men 

ernaar ook die bijdragen aan 
identiteitsgebonden organisaties 
te gaan geven. Anderen wensen 
weer beide soorten organisaties te 
blijven ondersteunen.
Religieuze mensen hebben in het 
Kijk en Luister Onderzoek van de 

Omroep de 
naam gekregen 
‘Standvastige 
gelovigen’. Hun 
mediagedrag 
wijkt af van 
andere groe-
pen. Maar ook 
anderszins 
hebben deze 

mensen bijzondere kenmerken. 
De kinderen van deze mensen zijn 
doorgaans minder standvastig in 
het geloof, maar volharden in het 
charitatieve gedrag. Opvallend is 
ook dat de meeste fondsenwer-
vende organisaties van religieuze 
signatuur, bijna alleen actief zijn 
op het internationale terrein. Dit 
geldt zowel voor de rooms-katho-
lieke als protestants christelijke 
instellingen. Zelfs het Leger des 
Heils is ook in het buitenland ac-
tief, hoewel het zwaartepunt toch 
vooral in het binnenland ligt. Voor 
Kerk in Actie is dat juist andersom.
Een aantal jaren geleden vormden 
Cebemo, Memisa, Mensen in Nood 
en Vastenactie samen Cordaid. 

De merkennamen bleven echter 
bestaan. De organisatie is nu de 
grootste fondsenwervende instel-
ling op het r.k.-erf. Ongeveer in 
dezelfde tijd besloten een aantal 
protestantse kerkgenootschappen 
hun fondsenwervende  Ë  

 2000 2001 2002 2003 2004
Aandeel in gez. Acties  16  18  12  18  34
Aandeel in acties derden 149 176 221 227 243
Subsidies overheden 558 652 696 789 864
Resultaat beleggingen  88    7 -87  88  99
Overige baten en lasten  59  68  74  82  90
Totaal overig 870 920 917 1.203 1.330
Indices 2000 = 100 100 106 105 138 153  
Bron: CBF in € 1.000

RK organisaties - Inkomsten fondsenw erving volgens CBF. - Jaar 2004
 Collecten Mail Legaten Giften Diversen Totaal in %
St pater Balemans 0 122.532 324.396 0 0 446.928 1%
Bouworde St 0 139.626 33.732 116.410 0 289.768 1%
CMC 0 1.850.355 680.668 3.890.366 0 6.421.389 13%
Cordaid 0 0 0 481.000 0 481.000 1%
St Pater Schlooz - India 0 0 0 186.633 0 186.633 0%
Memisa Cordaid 249.000 4.150.000 4.137.000 2.399.000 0 10.935.000 22%
Mensen in Nood / Caritas 60.000 5.674.000 3.485.000 7.401.000 46.000 16.666.000 34%
MIVA Missie 
Verkeersmiddelen Aktie 650.248 934.073 720.062 615.403 0 2.919.786 6%
Missio (Pauselijke 
Missie Werken) 395.040 728.408 739.135 316.969 0 2.179.552 4%
Pater Peeters 0 191.492 21.131 580 0 213.203 0%
Pax Kinderhulp, Stichting: 80.975 0 34.438 364.340 0 479.753 1%
Salvat. Hulpaktie 0 1.223.483 214.490 0 0 1.437.973 3%
Vastenactie/ Cordaid 1.667.000 3.117.000 19.000 2.050.000  0 6.853.000 14%
Totaal eigen werving 3.102.263 18.130.969 10.409.052 17.821.701 46.000 49.509.985 100%
Bron: CBF
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Ë  activiteiten te bundelen in Kerk 
in Actie. Die daarmee de grootste 
fondsenwervende instelling op 
het PC-terrein werd, naast het 
Leger des Heils. De protestants-
christelijke organisaties kan men 
gemakshalve het best indelen in 
‘oecumenische’ en ‘bijbelgetrouwe’ 
instellingen. Tot de eerste groep 
behoren onder meer het Neder-
lands Bijbel Genootschap, Kerk 
in Actie, Solidaridad en Wilde 

Ganzen. De inkomstenstroom van 
deze instellingen blijft stabiel of 
loopt terug. Alleen Wilde Ganzen 
behaalde een groei van 10% in de 
periode 2000 – 2004. 

De instellingen met een achterban 
in het ‘bijbelgetrouwe’ deel in de 
PC-denominatie, groeiden fors. 
Instellingen als de Ondergrondse 
Kerk, World Vision en World Ser-
vants verdubbelden hun inkomen 

uit eigen werving. Andere organi-
saties groeiden met 20 – 30%. Dit 
kan ondermeer worden verklaard 
uit het feit dat de gezinsinkomens 
in deze kringen hoger is dan 
gemiddeld, de bereidheid om te ge-
ven hoger is en de ontkerkelijking 
nog nauwelijks een rol speelt. Á

Maarten de Vries

RK organisaties - Inkomsten fondsenw erving volgens CBF. - Jaar 2004
 Collecten Mail Legaten Giften Diversen Totaal in %
Cordaid 1.976 12.941 7.641 12.331 46 34.935 19,21%
Andere R.K. Organisaties 1.045 5.190 2.734 5.512 0 14.481 7,96%
Totaal RK 3.021 18.131 10.375 17.843 46 49.416 27,17%
Kerk in Actie 0 2.913 3.405 24.180 0 30.498 16,77%
Andere oecumenische 
organisaties 1.321 5.290 3.137 10.875 264 20.887 11,48%
“Bijbelgetrouwe” 
PC organisaties 2.055 11.378 3.813 62.706 1.145 81.097 44,58%
Totaal PC 3.376 19.582 10.355 97.761 1.408 132.482 72,83%
Totaal eigen werving 6.397 37.713 20.730 115.604 1.454 181.898 100%
Bron: CBF x duizend Euro



Het is en blijft een fenomenaal 
bedrag. De Nederlanders brengen 
samen een 2.4 miljard bijeen om een 
betere wereld te creëren voor henzelf 
en anderen. Hier in Engeland met 
ruim 60 miljoen inwoner, geeft men 
een bedrag van £ 7.1 miljard (€ 10,38 
miljard) aan organisaties die goede 
doelen nastreven. In mijn bijdrage aan 
dit drieluik valt te lezen hoe de laatste 
cijfers zich verhouden tot de fondsen-
werving in Groot Britannië.

Krachtpatser
The Charity Commission registeert 
alle grote en kleine charitatieve 
instellingen in Engeland, Wales 
en Northern Ireland. De 190.000 
geregisteerde goede doelen varië-
ren enorm in grootte, doelstelling, 
organisatie en werkwijze. Twee 
derde van deze charitatieve instel-
lingen zijn relatief klein, met een 
jaarlijks inkomen van £10.000 (€ 

14.600) of minder. De 500 aller-
grootste organisaties halen samen 
maar liefst 50% van al het inge-
zamelde geld op. Er zijn 600.000 
werknemers bij die goede doelen 
in dienst. In Nederland werken 
rond de 12.000 mensen in onze 
sector. Alleen al in al die bestuurs-
functies bij de chari’s investeren 
zo’n 900.000 mensen hun tijd 
en hun netwerk. Daarbovenop 
komen dan nog de duizenden en 
duizenden mensen die als vrijwil-
ligers actief zijn en op die manier 
de organisatiekosten laag houden. 
The Third Sector zoals men het 
hier noemt, is uitgegroeid tot een 
economische krachtpatser waar 
iedereen rekening mee moet 
houden!

Geven doet leven/ wie zijn de  
donateurs?
In Groot Britannië zien we dat 
67% van alle inwoners aan een 
goed doel geeft, maar dat dat 
percentage langzaam maar zeker 
minder wordt. Onrustbarend is 
dat, vooral als je weet dat diege-

nen met een laag inkomen het 
gulst zijn. Zij geven 3 % van hun 
inkomen aan een goed doel, terwijl 
de rijkste mensen maar 0.7 % van 
hun inkomen geven. Een van de 
belangrijkste oorzaken is dat bij 
de lage inkomens The National 
Lottery erg populair is. Heel veel 
Engelsen kopen wekelijks een of 
meer  loten voor € 1,- , in de hoop 
daarmee miljonair te worden. 
Jaarlijks betekent dat € 1 miljard 
voor goede doelen. Dat is 28% van 
het totale bedrag dat the National 
Lottery ophaalt. De helft gaat naar 
de prijzenpot, en 12 % gaat naar 
de belasting!  In Nederland gaat 
van de grote loterijen maar liefst 
50% naar de goede doelen en van 
de Support Actie zelfs 80%.

Vrouwen maken, net als in Ne-
derland, het grootste deel uit van 
de gevers. In totaal geven ze £400 
miljoen (€ 585 miljoen) meer dan 
mannen. Mannen geven minder 
vaak, maar wel met hogere indivi-
duele bedragen. De inwoners van 
Londen zijn het ruimhartigst; zij 
geven gemiddeld £22 (€ 32,16) per 
maand. Toch doneert slechts 50% 
van hen, terwijl de inwoners van 
Kent en East Sussex in het Zuiden, 
minder per keer geven maar met 
62% wel vaker. En, net als in 
Nederland komen de meeste en 
grootste giften uit de leeftijdsgroep 
tussen de 55 en 75 jaar.

Wie krijgt wat?
Internationale hulp krijgt 13% 
van alle inkomsten, maar dat zal 
ongetwijfeld veranderen als de 
inkomsten van de donaties ten 
gevolge van de tsunami vorig jaar 
in de nieuwe percentages verwerkt 
zijn. Maar ook voor de tijd van de 
tsunami zorgden de LiveAid-con-
certen voor een enorme inkom-
stenstroom voor ontwikkelings-
werk, net als voor bewustwording 
en begrip voor het onderwerp. Dat 

zal ongetwijfeld vruchten afwerpen 
in de toekomst. Het bekende Ox-
fam, waar ook Novib bij aangeslo-
ten is, is met een jaarinkomen van 
£134 miljoen (€ 195.9 miljoen) op 
een na de grootste werver.

Gezondheidzorg is de afgelopen 
jaren sterk gegroeid en krijgt nu 
34% van de totale opbrengst. 
Daarbij zijn al het wetenschap-
pelijk onderzoek en alle donaties 
aan ziekenhuizen en hopices 
inbegrepen. Net als in Nederland 
krijgt het nationale fonds tegen 
kanker; Cancer Reseach UK, het 
grootste jaarlijkse bedrag binnen. 
Zij ontvangen maar liefst £306 
miljoen (€ 447.6 miljoen) per jaar 
van individuele gevers. Ter ver-
gelijking: KWF Kankerbestrijding 
in Nederland ontvangt per jaar € 

59.2 miljoen. Twee andere gezond-
heidsfondsen uit de charitoptien 
zijn de British Heart Foundation 
met £119 miljoen (€ 174 miljoen) 
en Macmillian Cancer Relief met 
£ 84 miljoen (€ 122.8 miljoen) De 
Nederlandse Hartstichting haalt 
per jaar ruim € 30 miljoen op en is 
daarmee nummer 5 in de Neder-
landse top 10.

In Engeland haalt men £368 mil-
joen (€ 538 miljoen) op met behulp 
voor alle geloofsdoelen samen. 
Daarmee krijgt religie in Groot-
Brittanië 13% van alle inkomsten. 

Curieuze verschillen
De meer curieuze verschillen en 
interessante overeenkomsten zijn 
te vinden in het feit dat de Royal 
Society for the Prevention of Crualty 
to Animals op nummer 9 staat. De 
vergelijkbare Dierenbescherming 
in Nederland staat op nummer 17. 
Engeland is traditioneel een land 
waarin men een grote liefde voor 
dieren heeft. Het Leger des Heils 
staat in Nederland op nummer  
15 en The Salvation Army in de 
UK op nummer 5. The National  Ë  

Fondsenwerving in Engeland in 2004
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Ë Trust, die net als Natuurmonu-
menten landerijen en huizen onder 
zijn beheer heeft, staat in Enge-
land op nummer 2. Natuurmonu-
menten in Nederland heeft de 9e 
plaats. De grootste verschillen zijn 
te vinden bij The Royal National 
Lifeboat Institution dat met een 
jaaropbrengst van £91 miljoen (€ 

133 miljoen) van de eilanders op 
de vijfde plaats staat. Plan Neder-
land staat op de tweede plaats in 
Nederland, maar hier in Engeland 
doen ze het lang zo goed niet. Net 
als the Red Cross en WWF-UK, het 
Engelse kleine zusje van het We-
reld Natuur Fonds, die allebei sig-
nificant minder inkomen hebben 
dan hun Nederlandse familieleden. 
Toch mogen aan deze op zichzelf 
interessante vergelijkingen niet te-
veel conclusies worden verbonden, 
alleen al omdat de Engelse cijfers 
veel minder toegankelijk zijn dan 
de Nederlandse, en in elk geval  
een stuk kostbaarder. Het boek 
met de charicijfers wordt uitgege-
ven door Charitas Data en kost  
£ 284 (€ 415). Het goede doel 
krijgt – uiteraard – korting en be-
taalt ‘slechts’ £142 (€ 207,80).

Chuggers
Boeiend in vergelijking met Neder-
land is dat in de UK, de meeste bij-
dragen nog altijd binnenkomen via 
straat- en huis-aan-huiscollectes. 
Donaties met een cheque of via een 
creditcard brengen relatief veel 
geld binnen met 27% van het totale 
bedrag, maar hun populariteit bij 
de gevers is slechts 8 procent. Het 
overgrote deel (43,4%) van alle 
giften wordt gegeven door middel 
van cash geld en vaak via ‘raf-
fletickets’, een loterij waarbij men 
goederen i.p.v. geld kan winnen. 
Maandelijkse afschrijvingen staan 
vergeleken met Nederland in de 
kinderschoenen. Dat heeft vooral 
te maken met het interne beleid 
van banken en niet zozeer met de 
bereidheid bij het publiek. Maar 
daar zit wel een flinke opwaartse 
trend in, zeker nu straatteams met 
betaalde fondsenwervers een vast 
onderdeel van de winkelstraten 
zijn geworden. Men heeft er zelfs 
een apart woord voor ‘chuggers’. 
Het Engelse ‘mugger’ staat voor 
‘afzetter’ of iemand die je lastig 
valt. Door er de ‘ch’ van ‘charity’ 
voor te zetten is meteen duidelijk 

hoe het Engelse publiek denkt over 
deze vorm van fondsenwerving.

Fondsenwerving heeft in de praktijk 
alles te maken met cultuur en 
traditie. Vandaar dat de reddings-
boten op dit regenachtige eiland 
zo’n enorme populariteit genieten. 
Vandaar ook dat ontwikkelingshulp 
het, in vergelijking met de ander 
doelcategorieën, relatief goed doet 
in het kleine Nederland. En dat bete-
kent dat men vergelijkingen met an-
dere landen niet al te serieus moet 
nemen. Bovendien zou je diepgaand 
onderzoek moeten doen om de echte 
geefmotieven en verschillen boven 
tafel te krijgen. Maar geruststellend 
is dat er in beide landen gulle gevers 
zijn met een hart (en hoofd) op de 
juiste plaats en die de visie delen dat 
een betere wereld mogelijk is. Het is 
aan ons, fondsenwervers om zowel 
de nationale cultuur als geefgedrag 
en motivatie goed te begrijpen en 
doorgronden. Á

Jolan van Herwaarden

In de VS gaat 65% van alle nieuwe 
donateurs eerst naar de website van 
het goede doel voor meer informatie. 
Dat moet ook haast wel als je bedenkt 
dat er ruim 1 miljoen organisaties zijn 
om uit te kiezen. Die organisaties 
brachten met elkaar zo’n 248 miljard 
binnen in 2004, een gezamenlijke 
bijdrage van 76% van de individuele 
Amerikanen.

Nederland heeft enkele tiendui-
zenden instellingen die in meer of 
mindere mate met fondsenwerving 
bezig zijn. Op termijn zullen dat er 
zeker zo’n 100.000 worden, groot 
en klein. De 2.4 miljard Neder-
landse inkomsten is ongeveer 1% 

van de opbrengst in de VS. Los 
van de verhoudingen tussen deze 
landen geldt volgens mij dat in Ne-
derland nog een aanzienlijke groei 
mogelijk is.

Giving USA
In de VS doet Giving USA jaarlijks 
onderzoek naar het geefgedrag van 
de Amerikaanse donateurs. Giving 
USA wordt uitgevoerd door de 
American Association of Fundrai-
sing Counsel, een belangenorgani-
satie gericht op ondersteuning van 
fondsenwervende consultants en 
bureaus. De algehele groei in de 
VS in 2004 was 5% t.o.v. 2003. In 
Nederland ziet het ernaar uit dat 

dat qua directe inkomsten slechts 
2% is, terwijl door de andere acties 
en investeringen het totaalbedrag 
dat daar beschikbaar is voor de 
goede doelen met 10% is gestegen. 
Als we de beide landen vergelijken, 
zien we opmerkelijke afwijkingen, 
die duidelijk het verschil in cultuur 
en focus laten zien. Internationale 
hulp in Nederland staat op 38%. 
Ondanks een kleine vermindering 
ten opzichte van de jaren daarvoor 
is het nog altijd veel meer dan de 
2,1% in de VS. Religie maakt in de 
VS bijvoorbeeld 35.5% uit van alle 
giften, terwijl daar in Nederland 
niet eens een aparte categorie voor 
te vinden is. Om er achter Ë

Fondsenwerving in Amerika in 2004



The AD/HD Global Network (AGN) is registered in 
The Netherlands as a foundation with board members 
from The Netherlands, Norway, United Kingdom, 
Australia, Uruguay and The United States. 
The Global Network exists to improve the quality of life 
of those who are affected by AD/HD globally, providing 
support to advocacy groups and individuals. 
The running of the Network is based on grants.

We are looking for an experienced

fi rms or individuals with experience in worldwide 
funding (for non-profi t organizations).

For further information please contact us at 
info@adhd-global.org or by phone +31 30 225 79 50.

f u n d r a i s e r

c o n n e c t i n g  t h e  A D / H D  w o r l d

N jan06.indd   1 20-01-2006   10:59:4

Neem voor meer informatie contact op met

Laan van Vredenoord 33
2289DA Rijswijk

Postbus 33
2270AA Voorburg

tel 070 - 30 30 594
fax 070 - 41 55 172

email info@cherridata.com
website www.cherridata.com

Vanaf maart een nieuw Cherridata product:

Het Bewonersbestand
boordevol verse adressen.
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Ë te komen moet je dat uit eigen 
onderzoek herleiden. Maar er zijn 
ook overeenkomsten. Ook in de VS 
behoren het Rode Kruis en Het Le-
ger des Heils tot de grootste orga-
nisaties. Educatie maakt eveneens 
een belangrijk onderdeel uit van 
fondsenwerving, want de affiniteit 
van mensen met de universiteit 
waar ze gestudeerd hebben, is er 
bijzonder groot.

Wij kennen in Amerika catego-
rieën, die in Nederland samenge-
voegd zijn. Het CBF zou er goed 
aan doen om in overleg met de 
fondsenwervers zijn indeling uit te 
breiden en te verfijnen. In de VS 
zien we dat het belangrijk is om 
onderscheid te maken tussen een 
donateur voor kunst en cultuur 
(toch ongeveer 5.6% van alle giften 
in de VS), educatie en menselijk 
welzijn. De motivatie om te geven 
is per categorie anders. De VS 
kent ook een categorie politieke 
fondsenwerving, waarvan de rap-
portage anders is. Het gaat om 
miljoenen dollars en met name in 
het verkiezingsjaar oefent dit heel 
wat invloed uit op geefgedrag aan 
andere organisaties. Overigens 
staat de politieke fondsenwerving 
ter discussie door recent in de 
openbaarheid gekomen oneigen-
lijke lobbypraktijken.

Collecten worden in Amerika wel 
gehouden, maar niet aan de deur 
en niet met vrijwilligers. Meestal 
gaat het om kleine potjes die in 
winkels staan, etc. Het land is 
simpelweg te groot. De enige or-
ganisatie die groots (en succesvol) 
collecteert, is het Leger des Heils 
rond de kerst, met de kerstpotten 
die bij winkels staan. Dat beeld 
kennen we ook nog uit Nederland. 
Prijsvragen en loterijen zijn in 
de VS veel strikter geregeld. Een 
Nationale Postcode Loterij of an-
dere goededoelenloterij kent men 
hier niet. Sweepstakes zijn vrijwel 
uitgestorven. Het enige dat nog wel 
gebeurt, het verkopen van lootjes 
tijdens lokale evenementen. Daar-
bij geldt dat bepaalde organisaties, 

zoals die voor de jeugd, daarvan 
uitgesloten zijn.

Omdat het sociale systeem in de 
VS er veel meer op gebaseerd is 
dat ‘ieder voor zichzelf moet zor-
gen’, worden veel minder mensen 
rechtstreeks door de overheid 
ondersteund dan in Nederland. Er 
wordt om die reden veel meer geld 
ingezameld voor lokale organisa-
ties, die bijvoorbeeld voedsel en 
slaapplaatsen bieden aan mensen 
die op straat leven. Zelfs bij mij 
op Cape Cod is het aantal men-
sen zonder huis behoorlijk groot 
en worden er honderdduizenden 
dollars opgehaald om hen te 
ondersteunen. Wat universeel is, is 
het vertrouwen dat de gever moet 
hebben in de organisaties. Elke 
vertrouwensbreuk, vooral die met 
een grote organisatie, betekent een 
deuk in het vertrouwen en in het 
geefgedrag van een donateurs. Het 
zou goed zijn als in onderzoeken 
voortaan rekening wordt gehouden 
met ingrijpende gebeurtenissen 
zoals massale negatieve publiciteit, 
tsunami, Katrina, verkiezingen, 
e.d. 

Direct mail
Belangrijk bij elk onderzoek is het 
bekijken van trends. Die zien er op 
zichzelf goed uit. Ik heb me vooral 
gericht op mailingacties. Daarbij 
kun je duidelijk de verschillen zien 
in fondsenwerving. De gemiddelde 
organisatie in Nederland verstuurt 
slechts 2.5 mailings per jaar. Er is 
volgens mij nog een ruime groei-
mogelijk. De gemiddelde leden-
organisatie hier mailt minstens 4 
keer per jaar naar haar leden, en 
stuurt 5 tot 6 reactivatiebrieven. De 
gemiddelde donateursorganisatie 
mailt zo’n 12 keer tot zelfs wel 24 
keer per jaar. Dat hangt af van het 
doel en het aantal ‘verhaaltjes’ dat 
beschikbaar is om weer een gift 
te vragen. Zolang iedere mailing 
meer geld oplevert dan die kost, 
vindt men het de moeite waard.

De gemiddelde gift in Nederland 
van € 23,27 is vergelijkbaar met 

de Amerikaanse situatie, al zijn er 
ook hier aanzienlijke onderlinge 
verschillen. Ik zie bijvoorbeeld $98 
bij Habitat for Humanitydonateurs 
en zelfs $40 voor nieuwe dona-
teurs, terwijl ik bij een katholieke 
organisatie $11 zie staan voor 
nieuwe donateurs en $19 voor 
bestaande. Het zou interessant 
zijn onderzoek te doen naar de 
gemiddelde giften per hoofdcate-
gorie (b.v. gezondheid en welzijn) 
en die te vergelijken met andere 
landen en ook met elkaar. Ik kom 
daar graag nog een keer op terug, 
want er zijn grote verschillen en er 
wordt hier ieder kwartaal onder-
zoek naar gedaan. Ik zie overigens 
weinig terug in de gegevens van 
het feit dat in Nederland heel veel 
giften automatisch worden gege-
ven. In de VS staat automatische 
incasso nog altijd in de kinder-
schoenen.

Vanuit Amerika gezien vind ik 
de fondsenwerving in Nederland 
er vrij goed uitzien. Maar er lijkt 
sprake te zijn van stagnatie. Het 
lijkt erop dat de Nederlandse fond-
senwervers er harder tegenaan 
moeten, met hun methodieken, 
van mailingacties tot internetacti-
viteiten. Á

Erica Waasdorp

Reageren op deze artikelen? De 
schrijvers gaan er graag over in 
discussie. Zelf behoefte om erover 
te publiceren? Mail je reactie naar 
vakblad@fondsenwerving.nl - redactie
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Informatie: jobs@fondsenwerving.nl

Meld ook uw vacatures op

jobs@fondsenwerving.nl

voor GRATIS plaatsing



Adforesult is het platform voor direct marketing en sales promo-

tion. En Adforesult is niet alleen nieuw, maar vooral concreet.

Concreet over alles wat klanten in beweging brengt: telemarke-

ting, crm, direct mail, actie marketing online marketing en meer.

Met Adforesult weet je wat er speelt en hoe je het aanpakt.

Adforesult komt voort uit de titels Adfo Direct en Incentive en

is nog beter, completer en concreter. Meer weten over

Adforesult? 

Ga naar www.adforesult.nl
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• 6 x per jaar Vakblad Fondsenwerving

• Website met dagelijkse actualiteiten,

 vacatures in de fondsenwerving,

 bibliotheek en archief

• Praktische workshops v.a. slechts € 67,50
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taalhulp.nl

Lindholm 209

2133 CS Hoofddorp

Tel.: 023 563 05 83

Fax: 023 562 03 31

Mobiel: 06 22 50 50 20

marianne@taalhulp.nl

Drs. Marianne Zeekant

• Workshops nieuwe spelling

• Training en advies op het gebied

 van schriftelijke communicatie

• Redactie en correctie van teksten

Was het
nou met...
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MENSEN ZAKEN DATA
Brinkman naar WPF

Caspar Brink-
man was fond-
sewerver bij de 
Leprastichting 
en is op 1 
februari als 
Senior Fond-

senwerver begonnen bij WPF, een 
nonprofitorganisatie die zich inzet 
voor sexuele gezondheidszorg in 
ontwikkelingslanden. Caspar gaat 
zich bij WPF richten op het werven 
van particuliere donateurs.

Nieuwe stagiaire Vakblad  
Fondsenwerving

Het redactie-
kantoor van 
Vakblad Fond-
senwerving 
is sinds kort 
versterkt met 
Annemiek van 

den Bosch. Annemiek doet bij ons 
haar journalistieke HBO-stage.

Martens naar War Child
Medio januari is Ingeborg Martens 

als Marketeer/Fondsenwerver 
Particulieren in dienst getreden 
bij War Child. Zij komt bij Artsen 
zonder Grenzen vandaan.

Donkers naar Wereldkinderen
Willem Donkers verliet Memisa, en 
trad toe tot het team van Stichting 
Wereldkinderen, waar hij Hoofd 
Communicatie en Fondsenwerving 
is geworden.

Mensen

Catherine Michel Listbroker SAZ
Sinds januari 2006 is Catherine 
Michel als Listbroker / Listmana-
ger begonnen bij SAZ Marketing 
Amsterdam. Hiervoor was Cathe-
rine werkzaam bij DMC.

Kibble naar Fundraising Initiatives
Onze Engelse collega Kevin Kibble, 
tot voor kort uitgever van Profes-
sional Fundraising, is sinds 23 
januari in functie als Media and 
Creative Director bij Fundraising 
Initiatives, in Nederland o.a. actief 
met direct dialogue en Vismail.

Wieringa start bij Data B. Mailservice
Jack Wieringa 
is het nieuwe 
jaar begonnen 
bij een nieuwe 
werkgever: Hij 
is Sales Mana-
ger gworden 
bij Print- en 

Mailservicebedrijf Data B. Mail-
service BV in Groningen. Tot eind 
vorig jaar werkte bij bij Bendion 
B.V. in Rijswijk.

Henk de Graaf, al vele jaren actief 
in de fondsenwervingsbranche, 

start ditvoorjaar zijn eigen bedrijf 
Alpha Fundraising Consultancy 
om organsiaties te gaan onder-
steunen bij hun fondsenwerving, 
communicatie en organisatie o.m 
door het screenen van de hui-
dige activiteiten en de uitvoering 
van de fondsenwerving. Info: 
hdegraaf@alphafc.nl

Van der Grijp van Aap naar Acxiom
Jan Willem van der Grijp start op 
1 maart bij Acxiom als consultant 
databasemarketing. Zijn focus zal 
op de not-forprofitorganisaties 
komen te liggen. Hiervoor werkte 
hij bij Stichting AAP als Hoofd 
Fondsenwerving en Sponsoring.

WWAV ontwikkelt zich
Na de recente naamswijziging van 
WWAV kunnen we nu melden dat 
per 1 januari WWAV en Zalpha 
samen zijn gegaan in WWAV 
Consultancy. Dit is een nieuwe unit 
binnen WWAV die strategisch en 
praktisch advies en (interim) pro-
jectmanagement levert op diverse 
fondsenwervingsgebieden, positio-
nering en marktonderzoek.  Arjen 
van Ketel (foto) heeft na jaren 
voor Delphi te hebben gewerkt, 

de overstap 
naar WWAV 
gemaakt. Sinds 
februari legt 
hij er zich als 
senior-con-
sultant toe op 

nalatenschappenwerving voor non-
profitorganisaties. Ook Hans van 
der Westen, tot voor kort directeur 
ISF, versterkt sinds begin dit jaar 
de geledingen van WAVV. Hij is er 
senior adviseur lokaal en regionaal 
wervende instellingen. Beiden 
maken deel uit van de unit Consul-
tancy, die onder leiding staat van 
Jan van Berkel, tot eind vorig jaar 
directeur van Zalpha.
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Kijk op www.fondsenwerving.nl 
en ga naar JOBS

ZOEK JE EEN BAAN?

Wekelijks de nieuwste 

vacatures in 

fondsenwerving
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MENSEN ZAKEN DATA
VFW Workshops
Van: 16 februari t/m 8 juni
Op dinsdagen en donderdagen
Plaats: VFW Meeting Point Arkel 
(bij Gorinchem aan de A15  
en de A27)
Info: www.fondsenwerving.nl

NGF Ledenbijeenkomst
Vrijdag 17 maart 2006
Motel Breukelen, Breukelen
Aanvang 12.00 uur.
NGF-leden gratis. Info: ngf@vfi.nl

Demonstratiemiddag  
ACXIOM | For Charity
Donderdag 23 maart 2006
Kantoor Acxiom, Amsterdam Z.O.
Van 15.00 uur – 17.00 uur
Info en aanmelden (voor 20 
maart): charity@acxiom.nl

German Fundraising Congress
Van: 29 - 31 maart 2006
Plaats: Maagdenburg, Duitsland
Info: www.fundraisingcongress.de

Congress Association of Fundraising 
Professionals
Van: 2 – 5 april 2006
Plaats: Atlanta, Verenigde Staten
Info: www.afpnet.org

NGF Ledenbijeenkomst
Vrijdag 19 mei 2006
Motel Breukelen, Breukelen
Aanvang 12.00 uur.
NGF-leden gratis. Info: ngf@vfi.nl

Civil Society 2006
Van: 13 - 14 juni 2006
Plaats: Beatrix Theater te Utrecht.
Info: www.civilsociety.nl

National Convention Institute of 
Fundraising
Van: 10 – 12 juli 2006
Plaats: Londen
Info: www.institute-of-fundraising.
org.uk

NGF Ledenbijeenkomst
Vrijdag 15 september 2006
Motel Breukelen, Breukelen
Aanvang 12.00 uur.
NGF-leden gratis.
Info: ngf@vfi.nl

26e International Fundraising 
Congress
Van: 17 – 20 oktober 2006
Plaats: Leeuwenhorst Congrescen-
trum, Noordwijkerhout
Info: www.resource-alliance.org 

NGF Ledenbijeenkomst
Vrijdag 15 december 2006
Motel Breukelen, Breukelen
Aanvang 12.00 uur.
NGF-leden gratis.
Info: ngf@vfi.nl

DEADLINES VAKBLAD  
FONDSENWERVING, Jaargang 8
Aprilnummer
Deadline: 6 maart 2006
Verzending; 6 april 2006

Juninummer
Deadline:  24 april 2006
Verzending: 25 mei 2006

Augustusnummer
Deadline: 19 juni 2006
Verzending: 20 juli 2006

Oktobernummer
Deadline: 28 augustus 2006
Verzending: 28 september 2006

Decembernummer
Deadline: 30 oktober 2006
Verzending: 30 november 2006

Data

REGIONAL MANAGER – NETHERLANDS 
SALARY: Circa €55,000

WSPA Netherlands is the national office of a thriving and 
rapidly growing international animal welfare organisation, 
dedicated to delivering field work, campaigns and education 
programmes to raise the standards of animal welfare around 
the world.  It has 15 offices around the world, and an annual 
income of over US$35m.

The Netherlands office has seen enormous growth in recent 
years and currently has over 70,000 committed givers, and 
a rapidly growing public profile.  The current Regional Ma-
nager is leaving WSPA for a move to Asia and we are looking 
for someone to continue her hugely successful fundraising 
work in the Netherlands. 

Due to the critical nature of the role we are initially look-
ing for someone who can step into position quickly – and 
cover the programme of the office, perhaps on a part time 
or temporary basis.  This may be suitable for a fundraising 
consultant with substantial hands-on NGO experience. Mean-
while we are separately starting our search for a permanent 
appointee – who may of course be the same individual!

The office is currently based in Utrecht, but its location will 
be reviewed by the new postholder during 2006. The post is 
largely marketing & communications focused, but also car-
ries overall responsibility for all WSPA Netherlands activity, 
including campaigns delivery.

If you are interested in finding out more about either oppor-
tunity please send your CV and contact details – no later than 
february the 22th - to Amanda Seller (International Director 
of Fundraising) or Nicola Willis (HR Manager) 
both at WSPA HQ, London 020 7587 5000 or mail to 
amandaseller@wspa.org.uk

Website: www.wspa.nl



• Adres selecties 

• Dataverrijking 

• Databasebeheer 

• Bestandsvalidatie 

• Bestandsanalyse

• Responsanalyse 

• Ontdubbeling 

• Strategie 

• Creatie 

• Copywriting 

• Productie en begeleiding van drukwerk en 

  mailpacks 

• Postale verwerking in al haar vormen 

• Voordelen bij porti 

Bendion BV,  Sir Winston Churchilllaan 287, 2288 DB  Rijswijk ZH 

telefoon +31 (0)70 3198900, telefax +31 (0)70 3198901, e-mail info@bendion.nl 



DM ONTWERP EN REALISATIE

HET LIJKT ZO EENVOUDIG

... EN HET IS NU OOK EENVOUDIG!

DM lijkt soms zo eenvoudig. Tot u er werkelijk hoge eisen aan stelt en 
ontdekt dat er heel wat meer bij komt kijken om DM succesvol in te zetten. 
PSI Direct Response en Vransen DM Company hebben hun krachten 
gebundeld om u hierbij nóg beter van dienst te zijn. Voor twee keer zoveel 
kennis, inkoopkracht, ervaring én enthousiasme kunt u in het vervolg terecht 
bij PSI / Vransen Direct Mail Producties. Wij denken met u mee. Zowel op 
strategisch als conceptueel vlak en voeren uw DM-uitingen tot in de puntjes 
verzorgd voor u uit. Daarover hoeft u dus niet meer in de knoop te zitten. 
Heel eenvoudig! Meer weten? Bel ons vandaag nog.

Herman Vransen: 06 – 518 265 81
Jan Krol: 06 – 212 221 88

PSI VRANSEN DMP Amsterdam, Tel.: 020 – 495 38 38, E-mail info@psivransen.nl
PSI VRANSEN DMP Arkel, Tel.: 0183 – 56 39 12, E-mail arkel@psidirect.com


