
 
 

 
 
 
 

Oriëntatiecursus Fondsenwerving 
 
Door:   3F-Academy en Sofie Bienert of Hans van der Westen. 
 
Voor: Iedereen die wil starten met sponsor- en fondsenwerving.  Bedoeld voor 

communicatiemedewerkers en fondsenwervers, directeuren en bestuurders 
van kleine non-profit organisaties. 

 
Wat: In twee dagen krijgt u een complete helicopterview op het speelveld met 

veel aandacht voor de interne voorbereiding en organisatie – de belangrijkste 
sleutels voor vruchtbare sponsor- en fondsenwerving.  
Dat alles gebaseerd op veel praktijkvoorbeelden en uw uitgangssituatie  - van 
uw organisatie en van u persoonlijk. Zodat u na afloop weet waar u staat, hoe 
te beginnen of uw huidige fondsenwerving naar een (veel) hoger plan kunt 
tillen.  

 
Kosten:   € 695,-- (inclusief lesmateriaal, lunch en het Handboek voor Sponsoring en 

Fondsenwerving). Ben je lid van GDN, DDMA of het VOC dan kom je in 
aanmerking voor € 200,-- korting. 

 
Data:    Najaar 2016 
 
Locatie:   

Stationsweg 29, 4241 XH in Arkel 
 
 
 
 
Voor meer informatie over ons totale aanbod neem contact op via  info@3f-academy.nl  of bel naar 
030-3031465. 
 
De 3F-Academy is een nationaal en internationaal erkend opleidingsinstituut. Voor opleidingen geldt dan ook een Btw tarief 
van 0%. Alle prijzen zijn inclusief lesmateriaal, zaalhuur, catering, administratiekosten en examengeld. 
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Programma Oriëntatiecursus Fondsenwerving 
(doorlooptijd twee weken) 
 
 
 
Dag één: 

 
 • Case for Support , maken c.q. verder aanscherpen. Deze moet voor verschillende doeleinden 

bruikbaar zijn. Telkens met een kleine aanpassing. Is de Case for Support bruikbaar voor 
Vermogensfondsen? Kun je met datzelfde verhaal ook naar de potentiële donateur toe en 
hoe reageren bedrijven op dit verhaal? 

• Story telling. Je moet jouw verhaal, jouw droom echt heel goed over het voetlicht kunnen 
brengen, daar valt of staat de mate van succes van het fondsenwerven mee. 

• Elevator Pitch. Jouw Case for Support in 1 minuut! 
 

Lunch Pauze 
 

• Geefmotieven voor bedrijven en wat willen ze als tegenprestatie? 
• Geefmotieven voor vermogensfondsen en wat willen ze als tegenprestatie? 
• Geefmotieven voor particulieren en wat verlangen zij?  
 
De dag eindigt om 16.00 uur waarna nog mogelijkheid is om te netwerken. 
 
 

Dag Twee: 

 
• 7 stappen om tot een fondsenweringsplan te komen. 
• Welke technieken c.q. vormen van sponsoring en fondsenwerving zijn er? 
 

Lunch Pauze 
 

• Wat zijn de randvoorwaarden? 
• Zorg dat de interne huishouding op orde is. 
 
De dag eindigt om 16.00 uur waarna nog mogelijkheid is om te netwerken. 
 


