
 

Het motto van Spieren voor Spieren is al jarenlang “gezonde spieren voor zieke spieren”. Door heel 

het land organiseren actievoerders (veelal sportieve) acties voor kinderen met een spierziekte. Dit is 

een succesvolle manier van fondsenwerven maar Spieren voor Spieren wil versnellen en heeft daarom 

de keuze gemaakt om naast de sportieve acties en evenementen zich ook te richten op structurele 

particuliere gevers. Vanaf 2022 zal daarom Spieren voor Spieren een programma particuliere 

donateurs opzetten om meer voorspelbare inkomsten te genereren. Het activiteitenprogramma voor 

2022 is reeds bedacht en uitgewerkt. We zijn op zoek naar een  

 

Senior fondsenwerver particulieren (32-40 uur per week) 

 
Om het nieuwe particuliere fondsenwerving programma vanaf de basis tot een succes te maken 

 
Je maakt deel uit van Team Fondsenwerving. Binnen dat team werk je samen met een project 

medewerker en een event-, programma-, en projectmanager. Op termijn wordt het team uitgebreid 

met een donateuradministrateur, een online content creator en een database analist. Je rapporteert 

rechtstreeks aan de directeur. 

 
Wat ga je doen? 

 

• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het nieuw op te starten donateursprogramma en 

daarmee voor de werving van nieuwe donateurs via verschillende campagnes en kanalen. 

Uiteraard ben je ook verantwoordelijk voor het behoud en verder ontwikkelen van de relatie met 

de particuliere donateurs; 

• Je bouwt mee aan het Team Fondsenwerving. Je adviseert de organisatie over wat er nodig is aan 

mensen en middelen om een goed particulier fondsenwerving programma op te zetten; 

• Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en het uitvoeren van de programma’s voor behoud 

en groei van donateurs, waaronder upgrade-, storno-, reactivatie- en retentieprogramma’s; 

• Je bent verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe donateurs via verschillende kanalen maar 

met name via online werving; 

• Je signaleert voor Spieren voor Spieren kansen, relevante trends en ontwikkelingen in de markt 

en je bent in staat om dit te vertalen naar fondsenwervende concepten; 

• Je bewaakt het budget, analyseert en evalueert je activiteiten. 

 

Wat breng je mee? 

 

• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau; 

• Je hebt minimaal 5+ jaar ervaring in fondsenwerving, je kent het volledige fondsenwervende 

proces van particuliere fondsenwerving;  

• Je hebt zodoende veel ervaring met direct marketing en specifiek online marketing; 

• Het is een pre als je ervaring hebt met het opzetten van een volledig nieuw donateursprogramma 

bij een organisatie die hier geen ervaring mee had; 

• Je bent daadkrachtig, ondernemend, optimistisch en bevlogen; 

• Je durft gecalculeerde risico’s te nemen en je weet je collega’s te inspireren en mee te nemen; 



 

• Je bent gezond perfectionistisch.   

 

Wat biedt spieren voor Spieren? 

 

• Een geweldig mooie uitdaging om een nieuwe fondsenwerving pijler op te zetten bij een stichting 

met een sterk merk; 

• Een functie met veel ruimte voor ondernemerschap; 

• Een betrokken en hecht team van 9 collega’s die werken in een informele sfeer; 

• Mogelijkheid tot thuiswerken; 

• Centraal gelegen kantoor met parkeergarage en kosteloos parkeren; 

• Een leaseauto; 

• Goede overige arbeidsvoorwaarden en een bruto maandsalaris tussen de € 4.500 en € 5.000 per 

maand afhankelijk van kennis en ervaring op basis van een 40-urige werkweek. 

 

Enthousiast? 

 

Nassau Fundraising doet de werving en selectie van deze functie. Je kunt tot en met zondag 30 januari 

2022 reageren op deze functie door je CV en toelichting te sturen aan Daphne Leferink via 

daphne@nassau.nu. Neem gerust contact op met Nassau via 020-5206555 als je eerst extra informatie 

wilt. 

 

Een eerste kennismakingsgesprek vindt plaats donderdag 3 februari 2022 op het kantoor van Nassau 

in Amsterdam of online via Zoom. De tweede en derde ronde vinden plaats op 10, 11, 17 en 18 februari 

2022 op het kantoor van Spieren voor Spieren in Utrecht of online via Teams. De bedoeling is om de 

procedure eind februari af te ronden. We willen je vragen om alvast rekening te houden met deze 

data. 

 

Over Spieren voor Spieren 

In Nederland hebben 20.000 kinderen door hun spierziekte te maken met spierzwakte of uitval van 

spieren. De impact op hun leven en dat van hun familie is groot. Toch gaan ze elke dag weer vol 

optimisme aan, met een bewonderenswaardige moed, kracht en strijdlust.  

Opgericht en geïnspireerd door topsporters gebruiken we onze gezonde spieren om geld in te zamelen 

voor zieke spieren. Gaan we samen tot het uiterste om alle spierziekten bij kinderen te verslaan. 

Dat kan alleen als we vooruitgang blijven boeken. En hoewel de wetenschappelijke ontwikkelingen 

hard gaan, en er steeds meer nieuwe behandelingen komen, duurt het vaak te lang voordat kinderen 

daar profijt van hebben. Spieren voor Spieren vindt dat zij niet kunnen wachten. Elke dag met een 

spierziekte is er een te veel. Want een spier eenmaal verloren komt nooit meer terug. 

Daarom verbinden en activeren we kennis en kracht om sneller diagnose en behandelingen mogelijk 

te maken. Dat kost veel geld en inspanning. Van mensen die daar net als wij vol voor gaan.  

Daarin staan we niet alleen. Artsen, onderzoekers, bedrijven, actievoerders, donateurs en onze 

topsport- en kind-ambassadeurs; ze delen onze gedrevenheid om vandaag actie te ondernemen en 
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morgen weer een beetje meer te doen. Om sneller te gaan. Wie kan en wil meedoen, brengen we 

samen. Zo komt genezing voor kinderen met een spierziekte sneller dichterbij.  


