
   
Functiebeschrijving Commercieel ingestelde Fondsenwerver 
 

Expertise en ervaring 

▪ Afgeronde MBO+/ HBO opleiding  

▪ Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in het specifieke vakgebied 

▪ Uitstekende beheersing van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk 

 

Competenties: 

▪ Communicatief vaardig en (sociaal) intelligent, d.w.z. gevoel voor verhoudingen 

om de rol als vertegenwoordiger van het ZZF in woord en daad op je kunnen 

nemen 

▪ Pro-actief en resultaatgericht  

▪ Analytisch denkvermogen en accuraat vanwege de vereiste nauwgezetheid in de 

uitoefening van de functie 

▪ Flexibele teamspeler alsmede zelfstandig kunnen werken met een positief 

kritische instelling 

 

Verantwoordelijkheden 

1. Fondsenwerving 70% van de tijd 

▪ Verwerken van goedgekeurde onderzoeks-aanvragen tot het indienen van 

aanvragen bij o.a. vermogensfondsen, particulieren, bedrijven, evenementen 

▪ Bewaken van de behandeling daarvan zodat de aanvraag tijdig, juist en compleet 

afgehandeld wordt inclusief het verzorgen van updates 

▪ Onderhouden en binnenhalen van relaties & fondsen 

▪ Zelfstandig correspondentie opstellen (acquisitiebrieven, Direct Mail) met als doel 

geld te werven voor het ZZF 

▪ Presenteert het ZZF aan diverse organisaties 

▪ Meedenken met team ZZF over nieuwe manieren van fondsenwerving 

 

2. Overige verantwoordelijkheden 30% van de tijd 

▪ Mede verantwoordelijk voor de financiële administratie;  

o Crediteuren- en debiteuren administratie 

o Betalingen  

o Begroting opvolgen 

▪ Correspondentie 

o Verwerken van ingekomen en opstellen van uitgaande schriftelijke 

communicatie en bewaken van de beantwoording daarvan, zodat 

schriftelijke communicatie tijdig, juist en compleet afgehandeld wordt (e-

mails, schriftelijke correspondentie: dankbrieven, toekenningsbrieven en 

i.s.m. de manager projectadministratie verzorgen van overeenkomsten/ 

subsidievoorwaarden en updates aan financiers) 

o Het opstellen & uitsturen van een nieuwsbrief en opstellen & mede-

uitsturen van persberichten  

o Mede-onderhouden website; tekstueel, nieuwsberichten, acties 

o Mede-onderhouden van Social media (Linkedin, Twitter, Facebook, 

Instagram) 

▪ Meedenken met team ZZF over nieuwe (geldwervende) evenementen 

▪ Meehelpen bij voorbereiding en uitvoeren van lotgenotencontactdagen en andere 

grote evenementen zoals de jaarlijkse Jan Lammers ZZF Rally 

 

Algemeen: 

▪ Prioriteert en plant eigen werkzaamheden en is verantwoordelijk voor het efficiënt 

en effectief uitvoeren van de werkzaamheden 



   
▪ Signaleert mogelijkheden voor verbeteringen in het werkproces, doet voorstellen 

voor de uitvoering van de verbeteringen en voert ze na goedkeuring uit 

 

De medewerker rapporteert aan de coördinator en de voorzitter van het ZZF en overlegt 

met de medewerkers ZZF. 

 

Kernwaarden ZZF waaraan medewerker moet voldoen: 

▪ Aanwezig (‘being there voor zeldzame ziekten’) – in werkhouding en naar 

achterban (relaties, stichtingen/ ouders van zieke kinderen) 

▪ Transparant 

▪ Betrouwbaar 

▪ Dynamisch & Daadkrachtig 

▪ Betrokken & Dankbaar  

 
 


