
 

Vfonds wil heel Nederland in beweging krijgen voor vrijheid en democratie 

We leven in een land van vrijheid en democratie, van gelijkwaardigheid en tolerantie. Dit zijn de 
bouwstenen, de kernwaarden, van onze samenleving. Deze kernwaarden lijken steeds minder 
vanzelfsprekend. Tolerantie en gelijkheid in de samenleving staan onder druk. We zien dagelijks 
voorbeelden van uitsluiting en polarisatie in de media. Het gebeurt zelfs in de politiek. De oorlog in 
Oekraïne laat ons zien wat de impact van oorlog op het dagelijks leven is. Onze vrijheid en de 
democratie vragen aandacht en onderhoud. 

 

Het vfonds maakt jaarlijks ruim 200 bijzondere en vernieuwende initiatieven en projecten mede 

mogelijk door te subsidiëren, te initiëren en/of partijen binnen en buiten het werkveld met elkaar te 

verbinden. Dat zijn uiteenlopende projecten: van een film zoals de Slag om de Schelde, 

theatervoorstellingen en tentoonstellingen tot innovatieve onderwijsprojecten, vrijheidscolleges, 

bevrijdingsfestivals en nationale herdenkingen.  

Ben jij maatschappelijk betrokken en wil je bijdragen aan en vreedzame samenleving? Het vfonds is 

op zoek naar een  

RELATIEMANAGER MAJOR DONORS EN NALATENSCHAPPEN (32 – 36 UUR) 

De afgelopen tijd heeft vfonds de eerste stappen gezet op het gebied van fondsenwerving. Samen 

met de afdeling Communicatie & Fondsenwerving ga je fondsenwerving verder uitbouwen en zorg je 

in de komende jaren voor een flinke groei van eigen inkomsten uit particuliere giften. Jij bent 

verantwoordelijk voor fondsenwerving en relatiebeheer ten aanzien van particuliere donateurs. De 

focus ligt hierbij op grote gevers en nalatenschappen.   

Wat ga je doen? 

• Je ontwikkelt de programma’s voor major donors en nalatenschappen en verzorgt de 

bijbehorende (wervings)activiteiten. De nadruk ligt hierbij op groei;  

• Je bouwt een relatie op met grote gevers en (potentiële) erflaters en vergroot de 

zichtbaarheid van vfonds; 

• Met jouw kennis en ervaring ben je een sparringpartner voor het team en motiveer en 

inspireer jij hen. 

Wat breng je mee? 

• Je hebt minimaal een HBO werk en denkniveau;  

• Je hebt een ruime ervaring als fondsenwerver. Ervaring met fondsenwerving gericht op major 

donors en/of nalatenschappen is een pre;  

• Je bent een geboren relatiebeheerder en netwerker met een commerciële inslag;  

• Je bent nieuwsgierig, sociaal, outgoing, ondernemend, proactief. 

 



Wat biedt het vfonds?  

• De functie is voor 32 – 36 uur per week; 

• Je komt te werken bij een ambitieuze organisatie met een positieve werksfeer, met volop 

draagkracht voor fondsenwerving; 

• Er is veel vrijheid, zelfstandigheid en ruimte voor nieuwe ideeen; 

• Het salaris ligt tussen € 3.508,- en € 5.174,- obv 36 uur afhankelijk van kennis en ervaring; 

• Een persoonlijk loopbaanbudget en een indivudueel keuzebudget; 

• Een contract voor 1 jaar, met intentie tot verlenging bij wederzijdse tevredenheid; 

• Een fijne werkplek in centrum Utrecht met ook de mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerken. 

 

Enthousiast? 

 

Nassau doet de werving en selectie van deze functie. Je kunt tot en met zondag 5 maart reageren op 

deze functie door je cv en toelichting te verzenden aan Daphne Leferink via daphne@nassau.nu. Als 

je eerst extra informatie wilt, neem dan contact op met Nassau via 020-5206555. 

Een eerste kennismakingsgesprek vindt plaats op dinsdag 7 maart op het kantoor van Nassau in 

Amsterdam. De tweede ronde vindt plaats in week 11 en 12 op het kantoor van vfonds in Utrecht. We 

willen je vragen om alvast rekening te houden met deze data. Mocht je verhinderd zijn op een van 

deze dagen vermeld dit dan in je sollicitatie. 
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