
 

 

 
 
 

Fondsenwerver Vermogensfondsen en Particulieren  
(28 uur per week) 
 
Het mooiste dat jij gaat doen?  
Dat is dat je met jouw werk bijdraagt aan onze missie om ouderen de kans te blijven bieden om het 
leven te vieren en samen met anderen eropuit te gaan. 
 
Stichting Vier het Leven wil deze missie duurzaam beleggen en biedt jou in de rol van Fondsenwerver 
Vermogensfondsen en Particulieren de kans om daar gestalte aan te geven door succesvol fondsen 
te werven en daarbij op zoek te gaan naar nieuwe kansen en financieringsmogelijkheden onder 
particuliere- en/of zakelijke gevers.  
 

Wat doet Vier het Leven? 
Stichting Vier het Leven organiseert theater-, concert-, film- en museumbezoek met begeleiding voor 
ouderen die dat niet meer zelfstandig kunnen, willen of durven ondernemen. Cultuur inspireert en 
verbindt en onder het motto ‘Samen Uit, Samen Genieten’ geven we hier met ons team (28 
medewerkers en 1700 vrijwilligers) gestalte aan. Jaarlijks kunnen wij rekenen op ca. 25.000 
deelnames onder ouderen.  
 

Wat ga jij doen? 
Als fondsenwerver ben jij verantwoordelijk voor het vertalen van visie en strategie van ons jaarplan 
naar een concreet actieplan. Je stelt daarbij uitdagende doelstellingen en benut hierbij jouw netwerk 
in de fondsenwereld. Je schrijft overtuigende, heldere voorstellen en dient deze in bij 
vermogensfondsen, inclusief begroting en dekkingsplan. Daarnaast houd jij je bezig met het 
ontwerpen, coördineren en uitvoeren van de wervingsactiviteiten onder particulieren. En zie je 
kansen op de zakelijke markt? Natuurlijk benut je die ook. Je bedenkt acties en voert ze uit om 
nieuwe donateurs te werven en te behouden. Je zet daarbij de mooie inhoudelijke verhalen in van 
onze gasten en vrijwilligers. Je analyseert, evalueert en rapporteert de resultaten. Monitoring van de 
resultaten en het aanscherpen van de campagnes en projectvoorstellen is voor jou vanzelfsprekend.  
 
Je maakt deel uit van het team fondsenwerving, overlegt regelmatig ook met de medewerker PR en 
communicatie en rapporteert daarbij aan de manager fondsenwerving.  
 

Wat verwachten we van jou? 
Jij bent als fondsenwerver in staat om onze kernwaarden en fondsenwervende boodschap 
overtuigend en sterk over te dragen.  
 
o Je bent een enthousiaste, resultaat gedreven teamspeler; 

o Je beschikt over HBO-werk- en denkniveau op het gebied van fondsenwerving of marketing; 

o Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie op het gebied van fondsenwerving 

of (direct) marketing en databasemarketing. Je weet hoe je leads succesvol converteert naar 

donateurs; 

o Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen en indienen van projectaanvragen en 

ook met het opstellen van de (financiële) rapportages van toegekende projectaanvragen; 

o Je kunt goed zelfstandig werken, hebt een proactieve houding en bent communicatief sterk; 

o Je bent een optimist pur sang, signaleert en benut alle kansen; 



 

 

 

 

o Je kunt zowel strategisch als uitvoerend werken en analyseert als de beste;  

o Je werkt op eigen initiatief, houdt overzicht over deadlines en behaalt jouw doelstellingen uit het 

fondsenwervingsplan; daarbij koppel je terug aan collega’s; 

o Je hebt een vlotte pen en een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; 

o Je weet de juiste prioriteiten te stellen en werkt accuraat en gestructureerd; 

o Je hebt affiniteit met de doelgroepen van Stichting Vier het Leven.  

 

Wat bieden wij jou? 
• Culturele inspiratie. 

• Heel veel plezier, afwisseling, uitdaging en voldoening! 

• Een enthousiast team met passie voor ons mooie werk. 

• Ruimte voor eigen initiatief en inbreng om zelf je tijd in te delen. 

• Een marktconform salaris. 

• Een maandelijkse telefoonvergoeding. 

• Een laptop met Office 365, Teams, Windows 10. 

• Een fijne werkplek in Huizen (deels vanuit huis, deels vanuit kantoor).    

 
Kom je bij ons team? 
Hebben we je interesse gewekt voor deze functie? Stuur dan jouw CV met jouw motivatie voor 10 
februari 2023 t.a.v. Heidi Wennekes (manager fondsenwerving) per mail: vacature@4hetleven.nl.  

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Heidi Wennekes, manager 
fondsenwerving per mail: heidi@4hetleven.nl of telefonisch op maandag, dinsdag en vrijdag van 
09.00 – 12.00 uur: M: 06-49378240 of kijk op www.4hetleven.nl.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
Een donatie is echter altijd van harte welkom. 
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