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up-to-date in de wereld van de fondsenwerving

Fundraising,
Grantmaking &
Sponsoring
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de wereld van
fondsenwerving en sponsoring? In een veranderende omgeving waarin de
overheid zich steeds verder terugtrekt, moeten organisaties zelf op zoek naar
financiering. In deze unieke cursus word je opgeleid tot een deskundige adviseur
die voor elke vraag mogelijkheden ziet op dit gebied.
Je krijgt gastcolleges van prominente kopstukken uit de

De behoefte aan gekwalificeerde fundraisers, grantmakers

filantropische wereld. De cursus bestaat uit zes modulen

en deskundigen op het gebied van sponsoring neemt de

die desgewenst ook afzonderlijk te volgen zijn. Na deze

laatste tijd een hoge vlucht. Zo krijgen banken steeds

cursus ken je alle ins en outs van filantropie en de

vaker te maken met vermogende cliënten die een fonds

verschillende financiële en juridische aspecten van deze

willen oprichten ter ondersteuning van een goed doel.

sector en ben je goed ingevoerd in projectaanvragen

Deze cliënten hebben behoefte aan een goed advies op dit

schrijven, communicatie, charitymarketing en sponsoring.

gebied. Vakkundig opgeleiden in de sector van
fundraising, grantmaking en sponsoring zijn als geen

Windesheim verzorgt sinds een aantal jaren de hbo-minor

ander in staat hierover te adviseren. Windesheim voorziet

Fundraising, Grantmaking & Sponsoring voor

met deze cursus in die opleidingsbehoefte. De cursus

voltijdstudenten. Een belangrijk deel van deze unieke

bestaat uit een uitgekiende set van zes modulen, die

minor bieden we ook als cursus aan.

je desgewenst ook afzonderlijk kunt volgen.

MODULE FILANTROPIE
De filantropische sector professionaliseert, wordt een
volwassen sector. De overheid trekt zich terug,
bezuinigingen voeren de boventoon. Instellingen moeten
steeds meer 'de eigen broek ophouden'. Wat speelt er,
welke (on)mogelijkheden biedt de filantropische sector en
wat mag je ervan verwachten?

Programma
De module wordt gegeven door gerenommeerde
gastdocenten (landelijke kopstukken) die stuk voor stuk

twaalf bijeenkomsten gaan we in op de geschiedenis en

MODULE PROJECTAANVRAAG
SCHRIJVEN EN BEOORDELEN

achtergrond van de filantropie en maken wij je wegwijs in

Nederland kent zeer veel goede doelen en andere

de diverse actuele aspecten en ontwikkelingen binnen de

instanties die voor het realiseren van hun projectplannen

sector. Tijdens de bijeenkomsten is er veel gelegenheid tot

mede afhankelijk zijn van bijdragen van derden. De

interactie tussen jou en de docent.

concurrentie is enorm. De vraag dringt zich op: hoe kan ik

hun sporen hebben verdiend in de filantropische sector. In

mijn project zo optimaal mogelijk in een projectaanvraag
We starten met een introductie op de module en een

presenteren, zodat potentiële co-financiers hieraan willen

inleiding in de filantropie (zowel nationaal als

bijdragen, waarmee het behalen van het te realiseren doel

internationaal). Ook gaan we in op Sociaal Ondernemen

mogelijk wordt gemaakt?

en SROI. Vervolgens besteden we aandacht aan de wereld
van de vermogensfondsen en van fondsenwervende

Programma

instellingen, relatiegerichte fondsenwerving en de

In deze module gaat het voornamelijk om een gezonde

geschiedenis van de filantropie in Nederland. Daarnaast

mix tussen theorie en praktijk. Welke eisen stellen

staat een aantal bijeenkomsten in het teken van de major

vermogensfondsen en andere fondsenverstrekkers (zoals

donors, financieel vermogensbeheer en risicospreiding,

banken) in het algemeen aan een projectaanvraag? Je

civil society, trends (nieuwe samenwerkingen,

leert wat een projectaanvraag is en hoe je een succesvolle

crowdfunding) en professionalisering van de filantropische

projectaanvraag schrijft. Dit doe je samen met

sector.

gastdocenten uit het werkveld. Ook leer je, geadviseerd
door deze professionals, te kijken naar de andere kant van
een projectaanvraag. Je krijgt een unieke kijk achter de
schermen van een vermogensfonds, geeft je oordeel over
een aantal reële aanvragen en voorziet deze van advies
voor de directie van de beoordelende instantie. Zo krijg je
een allround beeld van een succesvolle projectaanvraag.
Na het volgen van de module kun je een overtuigende
projectaanvraag schrijven, waarmee je de benodigde

Prominente
gastdocenten
Professoren en kopstukken uit de wereld van de
filantropie zijn benaderd als gastdocent voor de
module Filantropie. Aansprekende namen, als je
een beetje bekend bent met deze wereld: Theo
Schuyt, Geert Sanders, Femke Lagaaij, Marjan Sax,
Teetse Holtrop en Marco van Leeuwen. 'Mister
Sponsortribune' Ad Maatjens verzorgt de module
Sponsoring.

(aanvullende) financiën voor jouw te realiseren project
succesvol mobiliseert.

MODULE COMMUNICATIE

fonds is een goede verantwoording van de gespendeerde

De filantropische sector professionaliseert en is zich

gelden een absolute must. Na afloop van deze module pas

bewust van het belang van identiteit en imago en het

je de belangrijkste marketingconcepten voor goede doelen

belang van communicatie hierin. Hoe zorg ik dat mijn

toe in je eigen organisatie. Je brengt op een planmatige

(online) communicatie bijdraagt aan een goed imago bij

en gestructureerde manier de marketinggedachte in de

mijn stakeholders?

organisatie tot ontwikkeling. Je bent in staat een
charitymarketingplan te schrijven voor je eigen

Programma

organisatie. De principes uit het boek Meeting Need

We gaan in op aspecten die belangrijk zijn om een goede

Through Customer Focus (Ian Bruce) vormen de basis voor

communicatie tussen jou en de organisaties, je relaties, op

de module Charitymarketing.

gang te brengen en/of te houden. Hierbij staat het
opbouwen en onderhouden van een duurzame relatie
centraal. Om dat goed te kunnen doen, is inzicht in het

MODULE SPONSORING

communicatieproces van essentieel belang. Hoe zet je

Sportclubs, goede doelen, instellingen op het gebied van

verbale en non-verbale communicatie goed in? Wat

kunst en cultuur, onderwijs, zorg en andere, ze staan

betekenen identiteit en imago voor een organisatie? Hoe

allemaal te dringen om met behulp van (extra) derde

zet je dit goed neer en hoe ga je hier praktisch mee om?

geldstromen hun doelen te realiseren. De concurrentie om

Deze en vele andere vragen zullen wij in deze module

sponsoren te binden aan een goed doel is hevig. Vanouds

beantwoorden. Ook de online communicatie komt

is de sportsector actief op sponsorgebied, maar daarnaast

nadrukkelijk aan bod. Daarnaast is er ruimte voor

drukken recente bezuinigingen bij centrale en lokale

maatwerk: we gaan specifiek in op jouw werksituatie en

overheden veel instellingen met hun neus op de noodzaak

organisatie. Elke organisatie is immers uniek en na het

om derde (sponsor-)geldstromen aan te boren. Hoe zorg je

volgen van deze module kom je communicatief goed

dat je een aantrekkelijke partij bent voor de sponsor om

beslagen ten ijs en ben je ingevoerd in belangrijke

zich aan te verbinden? Wat bied je de potentiële sponsor?

aspecten van communicatie.

Programma
In deze module krijg je een diepgaand inzicht in de

MODULE CHARITYMARKETING

werking van sponsoring als marketingcommunicatie-

Bij de belastingdienst zijn ongeveer 18.000 goede doelen

instrument. De module biedt je de nodige professi-

geregistreerd. Ieder goed doel doet zijn best om door

onalisering op het gebied van sponsoring om een

middel van collectes, mailingacties, nalatenschappen,

volwaardige gesprekspartner te zijn. Na afloop van de

giften, schenkingen of loterijen, geld van donateurs te

cursus weet je wat sponsoring inhoudt, welke

krijgen. De concurrentie om de chari-euro wordt steeds

mechanismen spelen, wat de succesfactoren zijn voor

heviger. Hoe zorg je dat je een aantrekkelijke partij bent

succesvolle sponsorships en hoe je met meer kans

voor de gever om zich aan te verbinden?

sponsors werft.

Programma

De module bestaat uit drie delen:

Nog te vaak heerst het gevoel dat marketing eigenlijk niet

• Introductie: wat is sponsoring? Facts & Figures

past bij een goed doel. Ondanks het belang voor het

• Verdieping: hoe werf ik met meer kans sponsors? Wat

goede doel en de grote bedragen, worden nog teveel
marketingacties ad hoc ondernomen. Maar ook op dit
gebied professionaliseert de goede doelensector. Een
charitymarketingplan verduidelijkt de strategische
marketingkeuzes, brengt structuur en richting aan in de
aanpak. Dit geeft medewerkers en vrijwilligers
duidelijkheid en daarmee rust in de organisatie. Mensen
vertrouwen erop dat hun geld goed terecht komt.
Vertrouwen is bij goede doelen een kernbegrip. Met
behulp van een charitymarketingplan kun je dat
vertrouwen ook onderbouwen. Voor het imago van het

zijn de do's en don'ts in sponsorwerving?
• Best practices: analyse van een aantal succescases

MODULE FINANCIËLE EN JURIDISCHE
ASPECTEN

financiële rendement en is sociaal rendement niet

Met een terugtrekkende overheid groeit de vraag naar

mogen we in uitingen zomaar alle foto's gebruiken?

belangrijker? Hoe gaan we om met persoonsgegevens? En

private middelen in de wereld van goede doelen, sport en
cultuur. Organisaties zijn voor een steeds belangrijker deel

Bij het beantwoorden van deze vragen en andere vragen

afhankelijk van private gelden, en vertrouwen is daarbij

ligt steeds uitdrukkelijk de scope op de toepasbaarheid

het sleutelwoord. Randvoorwaarden voor vertrouwen zijn

van deze kennis binnen de filantropische sector. Naast

een heldere structuur, waterdichte afspraken en een

hoorcolleges is er veel ruimte voor eigen vragen, eigen

verantwoord financieel beleid. Dan kunnen betrokkenen

werk en eigen inbreng; interactie viert hoogtij!

zich volledig richten op de kernactiviteiten van de
organisatie.

Programma
In deze module kijken we naar financiële en juridische
zaken die het goed functioneren van de organisatie mede
bepalen. Wat is een jaarverslag en zijn we transparant?
Wat zijn de consequenties van het feit dat we vereniging
of stichting zijn? Wat doen we met ons vermogen op korte
en lange termijn? Wat zijn juridische (on)mogelijkheden
op het gebied van schenkingen, donaties en
nalatenschappen? Richten we ons op veel kleine of op een
beperkt aantal grote donoren? Hoe meten we ons

Praktische informatie
Start

open avond

studieduur

Voor actuele informatie zie

Heb je vragen en wil je sfeer proeven? Kom

Drie maanden*)

www.windesheim.nl/fgs.

dan naar een open avond. Meer informatie

Filantropie: 12 dagdelen, 6 dagen van 2

hierover vind je op

bijeenkomsten;

Kosten

www.windesheim.nl/openavond. Je kunt je

Financiële en juridische aspecten: 8

Kijk voor actuele kosteninformatie op de

daar ook aanmelden.

dagdelen;

website www.windesheim.nl/fgs

Projectaanvraag schrijven: 4 dagdelen;
Communicatie: 3 dagdelen

Certificering

Aanmelden

Charitymarketing: 4 dagdelen

Aanmelden kan via www.windesheim.nl/fgs

Sponsoring: 3 dagdelen

Certificaat Windesheim (certificaat per

*) Alle colleges op dinsdag en woensdag -

module)

namiddag en vooravond - tussentijdse
maaltijd inbegrepen.

Toelating
De cursus is toegankelijk voor professionals en geïnteresseerden in de filantropische sector. Er

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen

zijn geen specifieke toelatingseisen aan verbonden.

rechten worden ontleend.

Meer weten?
Neem contact met ons op via:
De FG&S coördinatoren:
• Bert Sleijster, aj.sleijster@windesheim.nl
• Emiel Kamman, e.kamman@windesheim.nl
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Of via het Windesheim Informatiecentrum, 0900 - 88 99 (lokaal tarief), info@windesheim.nl

