
Mensen die tegenover elkaar staan bij elkaar 

brengen. Zo zet Mensen met een Missie zich 

in om overtuigingen die leiden tot 

discriminatie, uitsluiting en geweld te 

veranderen. Voor een wereld waarin mensen 

met elkaar praten in plaats van vechten. 

Vorig jaar hebben jullie ons benaderd voor hulp bij het worden van een

Great Fundraising organisatie. Kan je ons vertellen hoe jullie in aanraking

zijn gekomen met Great Fundraising?

“In 2021 is de directeur samen met een MT-lid naar Schotland gegaan voor een

Great Fundraising masterclass van Philantrophy and Fundraising Europe (PFE).

Daar waren ze zo enthousiast over dat ze daarna het hele fondsenwerving

team voor diezelfde masterclass naar Schotland hebben gestuurd. We zijn toen

een halve week helemaal ondergedompeld in de wereld van Great Fundraising.

Er waren heel veel eyeopeners! Fondsenwerving is toch wel een vak apart.

Vanaf daar zijn we gestart met het hele traject.”

Na Schotland gingen jullie aan de slag met ideeën om jullie missie meer en

beter naar buiten te communiceren. Jullie gingen ook intern aan de slag.

Hoe is dat proces gegaan?

“Na Schotland hebben we een projectteam ingesteld dat met de building

blocks van Great Fundraising aan de slag ging. Dus per building block hebben

we één persoon aangewezen die daar de kartrekker van was. En voor het hele

onderdeel was er één projectleider.

Daarnaast hebben we met de hele organisatie meerdere sessies gehouden,

waarin PFE en Nassau ook de andere collega’s meenamen in de Great

Fundraising gedachte. Great Fundraising gaat namelijk niet alleen over

campagnevoeren richting je potentiële donateur. Als je een goede

fondsenwervende organisatie wilt worden dan is er meer nodig. Het moet ook

intern gedragen worden. Door de programmamedewerkers, MT-leden, de hele

organisatie. Want ook zij moeten meewerken aan de boodschap van de

campagne en goed doorvoelen hoe belangrijk fondsenwerving is.

Daarnaast zijn we met z’n allen op zoek

gegaan naar de New Ambition van de

organisatie. De New Ambition is het

basisidee waarop alle communicatie naar

buiten gebaseerd is (zie plaatje 1). Als

team communicatie en fondsenwerving

hebben we vaker gestoeid met die New

Ambition en kwamen we er niet uit.

Omdat de hele organisatie mee dacht,

hebben we nu echt een gezamenlijke

ambitie en boodschap. Dat was heel goed,

want we zijn een organisatie die veel

verschillende dingen doet, dus het was

echt nodig om iedereen hierin te horen.”

“Mensen met een Missie doet 

heel veel verschillende soorten dingen, 

maar de New Ambition heeft de rode draad daarin 

perfect gevonden. En dit is nu niet alleen de 

basis geworden voor onze fondsenwervende 

communicatie, maar ook voor de programma’s.”

Nina Oosterveer

Campaignlead

En die New Ambition: wat heeft dat voor jullie opgeleverd?

“Mensen met een Missie doet heel veel verschillende soorten dingen, maar de

New Ambition heeft de rode draad daarin perfect gevonden. En dit is nu niet

alleen de basis geworden voor onze fondsenwervende communicatie, maar ook

voor de programma’s. Dat komt omdat de New Ambition één op één gebaseerd

is op onze missie. En zowel de programma- als fondsenwerving kant van onze

organisatie is nu missie gedreven.”

Plaatje 1

New Ambition

Overtuigingen veranderen als één persoon 

spreekt met één persoon die luistert. 

Wij gaan door met mensen hun 

overtuigingen te laten veranderen, 

één voor één.

Totdat geen enkele overtuiging meer aanzet 

tot discriminatie, uitsluiting of geweld. 



Hoe is de New Ambition vertaald naar

een campagne?

“Toen we de New Ambition voor het

eerst gingen vertalen, wilden we graag

nieuwe structurele donateurs vinden.

Daarbij hebben we onder andere

gekeken naar de beelden en uitingen

die pasten bij de New Ambition. Toen

we de campagne lanceerden bleek dat

de boodschap goed aansloeg bij onze

bestaande achterban (zie webpagina

en plaatje 2). Voor een grotere

doelgroep bleek de boodschap nog een

brug te ver. Omdat we wel een grote

Hoe kijken jullie uit naar het vervolg?

“We zijn nu dichter naar de belevingswereld van de Nederlandse donateur

geschoven voor het verzamelen van leads. Die leads moeten natuurlijk ook

omgezet worden naar donateurs en die stap is iets groter. We blijven

nieuwe campagnes bedenken en op zoek gaan naar de juiste balans.

Daarnaast blijven we constant oefenen en testen. Dat weten we ook van de

Great Fundraising masterclass. Je moet testen, evalueren, editen, weer

testen en ga zo door. We zijn erg blij met de stappen die we zetten. En

voor ons gevoel komen we steeds dichterbij waar we uiteindelijk willen

komen.”

Heb je nog een tip voor andere organisaties die hier misschien mee aan

de slag willen?

“Ga met een open blik de Great Fundraising masterclass in! Je ontvangt

dan zoveel eyeopeners. En blijf geloven in je New Ambition, zelfs als je

een paar testen nodig hebt om het gewenste succes te realiseren.”

Nassau is onderdeel van het wereldwijde Philanthropy &

Fundraising netwerk en helpt goede doelen een Great Fundraising

organisatie te worden.

Benieuwd of en hoe Great Fundraising kan werken voor jouw

organisatie? Neem dan contact op met Vera of Hans en bel 020 –

520 65 55. We denken graag met je mee.

Plaatje 2

ambitie hebben en veel nieuwe donateurs willen werven, zijn we op zoek

gegaan naar communicatie die én gebaseerd is op de New Ambition én

aansluit bij een brede groep donateurs. En die hebben we gevonden, want

we hebben daarna qua leads de grootste volumes ooit geworven (zie

plaatjes 3 en 4). En dat was erg fijn, zeker als je zo’n lang traject hebt
gehad en de resultaten ziet waar je zo op hoopt.”

Plaatje 3 Plaatje 4


