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Susanne de Koning, Cordaid
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“Om onze doelen te verwezenlijken hadden we
behoefte aan meer dan een vernieuwing van het
CRM- systeem; we hadden een heuse datavilla nodig.”
Ifunds Engage 365, gebaseerd op het Microsoft Dynamics 365 cloud
platform, is dé CRM oplossing voor professionele fondsenwervende
organisaties, écht geintegreerd met Office 365, PowerBI en Azure.
Engage 365 is de bron voor al je relatiedata. Hierin kun je heel
eenvoudig al je fondsenwervende activiteiten kwijt; van volledig
geautomatiseerde donor journeys tot multi-channel campagnemanagement én volledige ondersteuning van het financiële proces.
Daarmee kan je al je donateurs (en overige stakeholders) blijven
betrekken, boeien en binden.
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Organisatie > 6 M nalaten

data,17 organisaties

Legacy Monitor 2021

“Xapti: CRM software
waar je blij van wordt!”
Xapti is dé moderne, Nederlandse, alles-in-1 CRM oplossing
speciaal voor non-profit organisaties zoals goede doelen,
verenigingen en stichtingen. Xapti biedt alles wat nodig is op het
gebied van fondsenwerving en relatiebeheer, zoals het maken
van eigen donatieformulieren, versturen van nieuwsbrieven,
maken van selecties en marketingcampagnes, bijhouden van
bijeenkomsten en familie bindingen, koppeling met de financiële
administratie en nog veel meer. Xapti ondersteunt deze
dagelijkse werkzaamheden al vanaf € 75,- per maand!*

Voor meer informatie ga naar www.xapti.org

Xapti werkt o.a. voor: Zeister Zendingsgenootschap - www.zzg.nl, Bijbels Museum - www.bijbelsmuseum.nl en Lume - www.wijzijnlume.nl
* prijs is all-in
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Goede doelen drijven op de christelijke gevers
Geven aan goede doelen zit in de genen van christelijk Nederland.
Niet voor niets blijkt keer op keer uit onderzoek dat christenen de beste
gevers van Nederland zijn. Maar wat drijft mensen die in God geloven
om te geven aan goede doelen? En wat betekent dat voor fondsenwervers,
kerkrentmeesters, diaconieën of kerkenraden? Nogal wat, betoogt
professioneel fondsenwerver en christen Gerko Last. Hij verdiept zich al
15 jaar in het geefgedrag van christelijk Nederland.
Door: Gerko Last

Geloof en kerk lijken naar de marge van

afgelopen tientallen jaren zijn gedaan

de kleine gereformeerde kerken wordt

Ook het verhaal van de Barmhartige

vraag kunnen herkennen; het moet

een reformatorische doelgroep. De

de samenleving te zijn gedrongen. Maar

naar het geefgedrag van Nederlanders,

bijzonder ruimhartig gegeven.

Samaritaan (geven zonder aanzien des

raakvlakken hebben met haar of zijn

verschillen zitten in het ‘taalveld’ dat

wie naar de cijfers kijkt, ziet toch een

blijkt dat de goede doelen in Nederland

persoons) speelt een belangrijke rol.

leven. En daarnaast is het uitermate

je gebruikt, in wel of niet citeren uit

andere werkelijkheid. Nog steeds telt

steunen op de christelijke geversmarkt.

Bijbelse argumenten

Ook de apostel Paulus doet in een van

belangrijk dat je een goede Oproep

de bijbel, maar ook in bijvoorbeeld

de Protestantse Kerk in Nederland zo’n

Christenen zijn nu eenmaal gulle gevers.

Maar waarom geven christenen

zijn brieven in de bijbel een oproep

doet. Mensen gaan immers vaak pas

hoe je de naam van God schrijft: is het

1,5 miljoen leden, en bij de Rooms-

Niet alleen aan de kerk (hoewel dat veel

eigenlijk? Het eerder genoemd

om geld te geven. Prachtige teksten,

geven als je daadwerkelijk om geld

Heer, HEER, Here of HEERE? Wie de

Katholieke kerk staan maar liefst 3,5

gebeurt), maar ook aan een groot aantal

onderzoek heeft daarnaar gekeken.

met name voor diaconieën, om het

vraagt.

verkeerde schrijfwijze hanteert bij de

miljoen Nederlanders ingeschreven. En

goede doelen. Er zijn veel organisaties

Bijbelse argumenten blijken een

met kerkleden over te hebben!

Er zijn ook dingen anders. Als je geld

verkeerde doelgroep, maakt minder

daarbij komen ook nog eens alle andere

met een christelijke motivatie – er

belangrijke rol te spelen. In de bijbel

Betekent dit dat christenen ánders

vraagt aan de christelijke achterban,

kans om een gift te krijgen.

kerkelijke genootschappen. Denk

is volop keuze om te geven. Maar

staan verschillende verhalen waarin

benaderd moeten worden als ze om een

mag je in de geldvraag refereren aan je

Bij het formuleren van een goede vraag

daarbij aan de kleine gereformeerde

christenen geven ook veel geld aan de

christenen worden opgeroepen goed

gift worden gevraagd? Het antwoord is

identiteit. Sterker nog: van christelijke

is het dus uitermate belangrijk om je

kerken, de evangelische kerken en de

grote seculiere goede doelen, zoals de

voor de ander te zorgen. Mattheüs

ja én nee. Voor een deel gelden dezelfde

organisaties en kerken die een bijdrage

doelgroep te kennen: aan wie vraag

baptisten. Iets minder dan de helft van

Hartstichting, het Rode Kruis en het

25 wordt daarbij vaak genoemd,

principes als bij alle andere geldvragen.

aan hun achterban vragen, wordt

je geld? Welk taalveld past bij hen?

de Nederlanders rekent zich volgens

Koningin Wilhelmina Fonds.

waarin Jezus zijn luisteraars oproept

Tegelijkertijd wordt de vraag wel met

verwacht dat ze iets vertellen over hun

Wat motiveert hen om te geven, of op

om de hongerigen te voeden, de

een ander accent gesteld. Het vraagt

christelijke motivatie en dat in hun

een andere manier in actie te komen?

het CBS tot een kerkelijke gezindte of
levensbeschouwing. Dat is een flinke
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dorstigen drinken te geven, de zieken

in ieder geval om een andere toon van

taalgebruik laten merken.

Het is als geldvrager goed je daar

groep.

euro per jaar aan goede doelen, blijkt

te verzorgen, vreemdelingen op te

vragen en aandacht voor het ‘taalveld’

Hoe dat gedaan wordt, is erg

intensief in te verdiepen. Dat kost tijd

uit het laatste onderzoek ‘Geven in

vangen en gevangenen te bezoeken.

van de groep christenen waar je geld om

afhankelijk van de achterban die

en energie, maar zal zeker zorgen voor

Er zijn wel grote verschillen tussen de

Nederland’ dat in 2020 is verschenen.

Mensen die dat doen zullen daar rijk

vraagt.

je voor ogen hebt. Een boodschap

betere resultaten. Want christenen: het

groepen. Bijvoorbeeld bij de vraag of

Dat betekent een gemiddelde gift van

voor worden beloond, belooft Jezus.

aan een evangelische achterban zal

zijn de beste én meest trouwe gevers

de mensen die staan ingeschreven ook

ongeveer 25 euro per maand. Uit

anders klinken dan een vraag aan

van Nederland.

daadwerkelijk naar de kerk gaan. Met

een eerder onderzoek naar het

name onder de rooms-katholieken is er

geefgedrag van de christelijke

een grote groep zogenoemde ‘cultuur-

achterban blijkt dat christenen die

katholieken’: mensen die katholiek

lid zijn van de Protestantse Kerk

zijn geboren, maar zelden of nooit

in Nederland gemiddeld twee keer

een kerk van binnen zien – behalve

zoveel per maand geven. Leden

misschien met Kerstavond of tijden

van andere kerkgenootschappen

rouw- en trouwdiensten. Ook binnen

geven nog veel meer, met de

de Protestantse Kerk in Nederland

evangelischen al grootste gevers:

neemt deze groep ‘inactieve leden’ toe.

zij geven zes keer zoveel als de

Uit verschillende onderzoeken die in de

gemiddelde Nederlander. Ook bij

“

Waarom geven christenen?
Bijbelse argumenten
blijken een belangrijke rol
te spelen.

EURO-regel
Wat blijft hetzelfde? Dat zijn de
basisprincipes van iedere goede
geldvraag. Ik hanteer daarbij graag de
EURO-regel. De E staat daarbij voor

Inspiratie: Henri Nouwen

Emotie: de vraag die gesteld wordt

Voor veel christelijke fondsenwervers is Henri Nouwen een belangrijke inspiratiebron.

moet de potentiële donateur in het hart

Hij schreef het boek ‘The spirituality of fundraising’, waarin hij een christelijk

raken. Daarnaast moet de vraag Urgent

fundament legt onder het vak fondsenwerving. Voor Nouwen was fondsenwerving

zijn. Het is niet voldoende dat er geld

niet vragen om geld, het was een bediening. Zijn passie was om mensen met dezelfde

nodig is, de bijdrage moet nú nodig

missie aan elkaar te verbinden: de een met ideeën en tijd, de ander met geld. In een

zijn. Ook belangrijk is de Relevantie:

boeiend betoog legt hij dat in zijn boek uit. Het boek is begin 2019 in het Nederlands

de geldgever moet zich in jouw

uitgekomen.
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‘Fondsenwerven
is samen van
waarde zijn
voor de wereld’

7

uit om mee te bewegen. Donateurs

erin dat we samen van waarde kunnen

zijn geen cash cow, maar mensen die

zijn in deze wereld. Als creatief bureau

je met hart en ziel bij je missie kunt

met ervaren fondsenwervers helpen

betrekken.”

we graag om dat handen en voeten te
geven.”

Nieuwe wegen ontdekken
Jarenlang waren acceptgiro’s het meest
ingezette middel in fondsenwerving.
De bekende formuliertjes waren
duidelijk – want: je wist meteen dat er
iets van je werd gevraagd – en handig
voor de organisaties, omdat met een
gift meteen de NAW-gegevens werden
meegeleverd. Nu dat niet meer zo is
en de acceptgiro naar verwachting in

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Laat je gegevens achter via
deelstraendejong.nl en dan informeren
wij je een paar keer per jaar over
nieuwe ontwikkelingen en tips en
inspirerende voorbeelden.

2023 helemaal verdwenen is, worden

Aan de grote houten tafel van Deelstra en de Jong praten vier
collega’s uit het fondswerfteam enthousiast over hun vak.
Bert de Jong, Else Schaap, Edwin Grootendorst en Pieter Strijbis zijn
ervan overtuigd: fondsenwerven is veel meer dan vragen om een gift,
het gaat om de totale contactstrategie van een organisatie.
“De uiteindelijke vraag om een
financiële bijdrage is maar een klein

we als fondsenwervers gedwongen om
nu fout zouden doen, benadrukken

nieuwe wegen te verkennen. Edwin:

de vier fondswervers, maar het is de

“Het is nu de juiste tijd om daarmee te

Messcherp

uitdaging om met elkaar een nieuwe

starten. Transitie kost tijd, om nieuwe

Data-analist en traffic manager Pieter

vorm van fondswerven te ontwikkelen.

middelen te bedenken, te testen en

Strijbis weet de juiste informatie uit

Else: “Als ik op een verjaardag vertel

door te ontwikkelen. Zeker online

bestanden boven water te krijgen. Ook

dat ik fondswerver ben, dan krijg ik

liggen er zoveel kansen. Dat begint

staat hij garant voor messcherpe tarieven

nogal eens vervelende reacties over

al bij het gebruik van een QR-code

voor drukwerk en verzending van

bedelbrieven of lastige mensen aan

of Tikkie waarmee mensen kunnen

mailings.

de deur. Maar zo werken we niet, dat

geven. Maar ook daar geldt dat het

Gedeelde waarden

jaarplanning ... De tijd ontbreekt vaak

is niet waar het in ons vak om draait.

om een integraal traject gaat waarin

Deelstra en de Jong is thuis in de

om te leren van wat je hebt gedaan.

Je geeft als organisatie mensen de

je mensen meeneemt in verhalen en

radartje in het geheel,” legt Edwin

christelijke wereld, en werkt voor

Goede analyse van resultaten is van

kans om bij te dragen aan iets moois,

concrete acties. Dat werken we graag

Zullen we afspreken?

uit. De uitdaging is om als organisatie

samen met organisaties uit.”

Bel ons even op 0348-468512 of mail

organisaties in de volle breedte van de

groot belang voor het succes van je

je helpt ze om iets goeds te doen.

een relatie met mensen op te bouwen,

kerkelijke kaart van Nederland. En dat

werving en behoud van je relaties.

Donateurs worden relaties die de

ze op allerlei manieren te informeren

naar info@deelstraendejong.nl.

werkt: want wat voor de goede doelen

Wij helpen organisaties om de hele

missie van jouw organisatie delen en

Het begint met een kop koffie

Dan nemen we alle tijd om je te leren

over en te betrekken bij wat je doet.

en hun donateurs geldt, geldt ook voor

klantbeleving in kaart te brengen. Ook

dragen.”

De specialisten van Deelstra en

kennen en te kijken hoe we voor je

De uiteindelijke giftvraag valt daar

de Jong schuiven graag aan bij

van waarde kunnen zijn.

de manier waarop het bureau graag

denken we kritisch mee met welke

logisch in.” Bert vult aan dat het ook

werkt. “We zijn niet zomaar met een

doelgroepen met een bepaalde actie

“Persoonlijk ben ik erg geïnspireerd

organisaties om te verkennen waar

andersom kan werken: soms worden

actie bezig, maar verbinden ons met

bereikt worden.” Pieter: “Soms is het

door het essay ‘Spiritualiteit van

kansen liggen voor verbetering van de

mensen juist door een giftvraag

de missie van de organisatie,” zegt

net zo effectief om een veel kleiner

fondsenwerving’ dat de christelijke

contactstrategie en fondsenwerving.

In het kort

geraakt en is dat voor hen de start om

o Fondsenwerven is mensen

Else. “Niet alleen omdat we voor de

aantal mensen een mailing te sturen,

schrijver Henri Nouwen jaren geleden

Een afspraak voor een kop koffie is

meer over de organisatie te weten te

organisatie werken, maar omdat we

dan een bredere groep waarvan je

schreef,” vult Bert aan. “Daarin zegt

snel gemaakt. Bert: “Ik ben ervan

komen. “Dat is het startpunt om ze

dezelfde waarden delen.”

al uit eerdere data kunt afleiden dat

hij bijvoorbeeld: ‘Fondsenwerving is

overtuigd dat er bij veel organisaties

zij weinig bijdragen. Zo bespaar

geen bedelarij. Het is een vorm van

kansen liggen die nu nog beperkt of

mee te nemen in wat je wilt bereiken,

uitnodigen om bij te dragen aan iets
goeds
o De vraag om een gift is maar één

Besparing en hoger
rendement

je dus enorm in de kosten van je

dienstbaarheid. Een manier om onze

niet benut worden. Wij gaan graag

niet om fondsen te werven, maar als

fondswerving én je krijgt een hoger

eigen visie naar buiten te brengen en

met mensen op weg om betrokkenheid

goed doel wil je iets goeds in beweging

Edwin: “We zien fondswervers

rendement op de werving.”

andere mensen in de gelegenheid te

bij donateurs te vergroten en als

stellen aan onze missie deel te nemen.’

resultaat daarvan ook te zorgen voor

o De specialisten van Deelstra en de
Jong bewegen graag met je mee

in de reden van je bestaan. Je bestaat

zetten en geld is een van de middelen

geregeld worstelen met alles wat moet

dat er nodig is om dat te bereiken.

gebeuren: acties bedenken, selecties

Bijdragen aan iets moois

Dat is precies waar het om gaat: je

meer middelen om de missie van de

van doelgroepen, teksten schrijven, de

Het gaat er niet om dat klanten het

vraagt geen gift, maar nodigt mensen

organisatie uit te voeren. Wij geloven

Daar mag je dan ook eerlijk over zijn.”

schakeltje in het geheel
o Nú is het moment om je strategie te
herijken

Donateurs met een C, najaar 2021

Inkomsten van
kerken stabiel
of hoger tijdens
corona
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Nivellering
van keuzes en
standpunten
Door: Marco van de Wetering

De meeste kerken vreesden aan het

genomen stabiel zijn gebleven. In

collectemogelijkheden zoals een

begin van de coronacrisis voor een

Rooms Katholieke parochies in het

collecte-app of een QR-code kon dat

flinke terugval in inkomsten. Mensen

Bisdom Utrecht varieert het beeld van

niet verhinderen.

die niet in de kerk zijn, kunnen ook

een kleine achteruitgang tot 5% meer

niets in de collectezak doen. Door

inkomsten.

Exploitatieverlies

het ontbreken van de wekelijkse

Met name kleinere

Doordat verhuur van kerk- en

ontmoeting werd ook gevreesd dat de

kerkgenootschappen zagen hun

vergaderzalen niet meer mogelijk

gebruikelijke maandelijkse of jaarlijkse

inkomsten juist stijgen. Leden zijn hun

was, daalde de inkomsten uit de

giften in aantal en omvang zouden

maandelijkse giften gewoon blijven

verhuur drastisch. Hoewel dat soms

kunnen afnemen.

overmaken en deden daar regelmatig

aanzienlijke bedragen betreft, valt de

Verschuivingen onder christelijke
Nederlanders vinden de laatste
jaren sneller plaats dan in de
decennia ervoor. Standpunten die soms in beton gegoten waren, worden
genuanceerd en er is aandacht voor andere thema’s die eerder minder in
de belangstelling stonden. Klimaat, cultuur, medisch-ethische thema’s: ze
krijgen meer en andere aandacht dan in de vorige eeuw gebruikelijk was.

nog een schepje bovenop. Het feit dat

schade ook daar mee. Kerken hadden

Inmiddels blijkt dat er in de

mensen tijdens de lock-down minder

ook minder kosten doordat er veel

Politiek

Medisch-ethisch

meeste gevallen geen sprake is

geld konden uitgeven aan andere

minder geld werd uitgegeven aan

Het gros van de kerkmensen stemde

Predikant Paul Visser echter hekelt

Cultuur

van inkomstenderving maar dat de

zaken zal daaraan zeker hebben

verwarming, elektra, koffie en thee en

tot de jaren 70 op een christelijke

de neiging om abortus en euthanasie

Liefde voor kunst, muziek, toneel,

periodieke giften op niveau bleven of

bijgedragen, evenals de gedachte dat

reiskosten van predikanten.

partij. Dat is geen vanzelfsprekendheid

leidend te laten zijn in het stemgedrag.

musea enz. onder christenen wijkt

zelfs zijn toegenomen.

juist nu meer mensen om hulp zullen

Uit een peiling van de Vereniging

aankloppen bij kerken.

voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in

meer. De EO en het Nederlands

In het blad Kontekstueel zegt hij:

niet sterk meer af van het gemiddelde

Bron: Nederlands Dagblad/

Dagblad onderzochten in maart

‘Zomaar zeggen dat je moet kiezen

onder de Nederlandse bevolking als

Reformatorisch Dagblad

2021 op welke partijen kerkgaande

voor deze of gene confessionele

geheel. Op de meeste terreinen binnen

de Protestantse Kerken bleek dat de

Collectes lieten wel een terugval

Nederlanders zouden gaan stemmen.

partij, omdat die tégen dit en vóór dat

de cultuur zijn christelijke makers

inkomsten via Kerkbalans gemiddeld

zien. De inzet van digitale

Samen zijn zij goed voor in totaal

is, is mij te oppervlakkig– met alle

en liefhebbers vertegenwoordigd.

ongeveer 25 kamerzetels. Daarvan

waardering voor iedereen die actief is

Jongeren maken ook steeds meer

zouden er 12 naar niet-christelijke

in een christelijke partij. Maar in 2021

kennis met cultuur via verplichte

partijen gaan, bijna de helft. In

moeten we geen verloren gevechten

cultuureducatie in het basis- en

de totale doelgroep is de VVD de

blijven voeren. (...) Natuurlijk

voortgezet onderwijs.

populairste partij: 10% geeft hun stem

moeten we betrokken blijven op die

aan de VVD. Onder 18-35 jarigen

thema’s, maar de verhitte debatten

Milieu inhaalslag

in de doelgroep krijgt D66 16%

daarover liggen achter ons. Er zijn

Zeker als het gaat om aandacht voor

van de stemmen. Overigens blijven

nu andere brandende issues die

natuur, milieu en klimaatverandering

Meer donaties voor goede
doelen tijdens corona
Ondanks het feit dat veel van

giften. De toename varieerde sterk: van

ChristenUnie en CDA het populairst

van invloed zijn op het uitbrengen

is sprake van een inhaalslag. Dat

de gebruikelijke inzamelacties

2% voor World Vision en Artsen zonder

onder kerkgangers met resp. 21% en

van mijn stem. De klimaatcrisis, de

was ook wel nodig. De Bijbel geeft

niet konden doorgaan tijdens de

Grenzen, tot wel 30% extra inkomsten

16%; onder jongeren is dat resp. 16%

vluchtelingenproblematiek; thema’s

mensen de opdracht van ‘goed

coronacrisis, stegen in 2020 de

bij Stichting Vluchteling.

en 7%.

die ook raken aan economische

rentmeesterschap’ mee om te zorgen

mensen aanzet tot zorgen voor

De termen links en rechts worden

vraagstukken, aan recht en

voor de gehele Schepping: mensen en

inkomsten van goede doelen. Dat
blijkt uit een inventarisatie van het

De inkomstenstijging is niet alleen het

anderen die het minder goed hebben

steeds meer vervangen door

gerechtigheid. Wat is heilzaam, voor

dieren, flora en fauna en alles dat zich

Nederlands Dagblad onder diverse

gevolg van gemiddeld hogere bedragen

dan zijzelf. Wat tijdens de lockdowns

conservatief en progressief. De vraag

alle mensen, ook op langere termijn?’

onder het aard- en wateroppervlak

hulporganisaties.

per donateur. Ook was het aantal

bovendien een belangrijke rol

is of zelfs dat de lading wel dekt, het

In september 2019 voerde het Sociaal

bevindt. Gek genoeg heeft zich dat

opzeggingen van een donateurschap

speelde, is het feit dat er minder geld

verschilt per onderwerp. In sociale

Cultureel Planbureau in opdracht van

heel lang niet vertaald in actie of

lager dan gebruikelijk.

kon worden besteed aan uitgaan,

kwesties kunnen D66, PvdA en

het Nederlands Dagblad onderzoek

aandacht voor groene thema’s.

restaurantbezoek, vakanties en andere

ChristenUnie prima samen optrekken.

uit. Daaruit bleek dat 18% van de

Ook op dat punt is het roer om met

vormen van vrijetijdsbesteding.

Dat ligt anders rond bijvoorbeeld

christenen ‘nee’ zegt op de vraag of

initiatieven als GroeneKerken en Groen

euthanasie.

euthanasie bespreekbaar moet zijn. In

Geloven.

Het onderzoek was voornamelijk gericht
op -maar niet beperkt tot- christelijke
goede doelen. De stijging werd met

In het algemeen wordt aangenomen

name veroorzaakt door particuliere

dat een crisis van grote omvang

1970 lag dat percentage nog op 34%.
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Betrouwbaarheid creëert loyali teit
Als het gaat over ‘vertrouwen hebben in’ gaat het feitelijk over
welke reputatie een organisatie of persoon heeft. Vertrouwen van
donateurs winnen is een belangrijke voorwaarde voor het creëren
van loyaliteit. Toch zijn er best kanttekeningen te plaatsen bij
cijfers over donateursvertrouwen.
Door: Marco van de Wetering

Vertrouwen is relatief en
gedifferentieerd

christelijke respondenten, dan

zich juist goed hield aan alle

zullen de uitkomsten geheel anders

coronabeperkingen. En net als elders

Het Nederlandse Donateurspanel

zijn. Uit het onderzoek Geven in

in de samenleving is ongewenst

(NDP) onderzoekt elk kwartaal het

Nederland 2020 blijkt dat ‘Kerken en

seksueel of intimiderend gedrag

donateursvertrouwen in Nederland.

Levensbeschouwing’ van alle doelen

uitzondering, geen regel. Dat haalt

beperkt en zijn omgevingsfactoren

informatie en antwoorden u geeft,

is wat u uitstraalt. Het laatste kunt

De cijfers die dat oplevert zijn best

veruit het meeste ophalen.

uiteraard de krant niet, algemeen

van grotere invloed. Actuele

hoe groter de kans dat u betrouwbaar

u grotendeels beïnvloeden en

interessant om je een globaal beeld

In 2018 gaf 22% van de

geaccepteerd gedrag is normaal en

gebeurtenissen kun je niet

wordt geacht. Geef ongevraagd inzicht

daarmee sturen op de mate van

te vormen van hoe mensen denken

huishoudens geld aan ‘Kerken en

geen nieuws.

beïnvloeden, ook niet de mate van

in overheadkosten voor bijvoorbeeld

donateursvertrouwen.

over bepaalde instituties. Meer dan

Levensbeschouwing’ . In 2019 gaf

media-aandacht die ze krijgen.

huisvesting, reizen en personeel.

In elke organisatie gaat het wel eens

contouren levert het ook weer niet

20,1% van de Nederlanders aan wel

Media

Eén directeur van een goed doel die in

Openbaarmaking van salarisschalen is

over ‘vertrouwen kweken’. Dat is

op, het geeft een ruwe schets van de

eens naar de kerk te gaan . Dat het

Opvallend in het NDP-onderzoek is

de ogen van een groot publiek teveel

transparant en blijft toch anoniem.

per definitie een indirecte activiteit.

reputaties.

overgrote deel van de kerkgangers zou

ook het toegenomen vertrouwen dat

geld verdiende of declareerde, zorgt

Heel makkelijk valt via social media

Immers, vertrouwen is iets dat

Ter vergelijking, wat kun je

aangeven de kerk te vertrouwen, lijkt

mensen hebben in de media: 37%

er al voor dat andere doelen ook op

een opmerking over geld dat aan de

anderen moeten geven, dat kunt u

bijvoorbeeld met de vraag of je

op basis van deze cijfers een veilige

tegenover 30% in september 2020.

achterstand kunnen komen te staan.

strijkstok blijft hangen. Als donateurs

hooguit beïnvloeden, nooit volledig

vertrouwen hebt in een bepaalde

aanname.

Dat is goed te verklaren: in tijden van

Of, terug naar de kerken: één kerk die

een min of meer persoonlijke band

controleren. De kans dat u vertrouwen

politicus? Als het gaat om wetgeving,

Los daarvan: vraag leden van een

crises hebben mensen behoefte aan

tijdens corona te vol zat en alle kerken

met u voelen, de mens achter uw

krijgt is groter naarmate u een

de regering controleren of het

club of zij hun club vertrouwen en

informatie, zoeken die ook zelf actief

moeten zich verdedigen.

organisatie zien, dan verkleint

betrouwbare reputatie heeft.

landsbelang dienen, dan kan het

het percentage zal ook hoog zijn.

op. Geef je de relevante en gewenste

dat de kans op wantrouwen. Dan

Vertrouwen krijgt u door het zelf ook

antwoord al snel bevestigend zijn.

Vertrouwen is dus zowel een subjectief

informatie, dan wordt je vertrouwd.

Belangrijk criterium

begrijpt men dat een medewerker

te geven. Denk niet dat donateurs

Maar de meeste mensen zouden hun

als relatief begrip.

Wat trekt echter veel meer de

Uit onderzoek4 blijkt dat 64%

bij een goed doel ook gewoon een

informatie of financiële cijfers

2

3

aandacht? Wantrouwen en agressie ten

van alle protestantse christenen

inkomen verdient, net als elke andere

onvoldoende begrijpen en dus

repareren. Vertrouwen is dus een

Bovendien, waarin hebben de

opzichte van media en journalisten op

betrouwbaarheid een belangrijk

Nederlander.

verkeerd interpreteren. Leg het gewoon

gedifferentieerd begrip.

ondervraagden dan wel of geen

straat en social media.

criterium vinden om een goed doel

Neem uw donateur mee in uw plannen

helder uit en geef het dan door. Dat is

te steunen. Onder conservatieve

en hoe besluitvorming tot stand is

vertrouwen geven.

auto niet door hem of haar laten

vertrouwen? Stel, het vertrouwen in
Het NDP onderzoekt onder meer het

goede doelen (of één bepaald goed

Omgevingsfactoren

christenen is dat zelfs 72%.

gekomen. Inzicht geven in het waarom

vertrouwen dat mensen hebben in

doel) daalt, aan welke knop moet je

U kent het gezegde wel: ‘vertrouwen

Christelijke identiteit speelt een veel

van uw keuzes, verhoogt begrip en

kerken. In het licht van dit magazine

dan draaien?

komt te voet en gaat te paard’. Het

minder grote rol dan je wellicht zou

dus acceptatie.

een interessant onderwerp. In

Het is niet onderzocht, maar het ligt

opbouwen van een goede reputatie

verwachten. Ongeveer 25% van

Informatie delen met uw donateur

september 20211 geeft 19% van de

voor de hand dat een laag vertrouwen

mag dan vaak jaren duren, het kan in

de protestantse christenen vindt

vergroot de betrokkenheid bij uw

ondervraagden aan vertrouwen te

in kerken meer voorkomt onder niet-

een oogwenk worden tenietgedaan.

het belangrijk dat een goed doel

organisatie. Het geeft mensen

hebben in kerken. Vergelijk je dat

christenen dan onder christenen. In

Soms is het aanwijsbaar waarom

christelijk is. Voor 40% is dit niet van

bovendien het gevoel dat u hen serieus

met de 44% die vertrouwen heeft in

het recente verleden zijn kerken nogal

een goede reputatie onderuit gaat.

belang.

neemt en dat u hen ziet en vertrouwt.

kleine, lokale goede doelen, dan steken

eens negatief in het nieuws gekomen:

Wanbeleid, een fraudegeval, seksueel

kerken daar mager bij af.

misbruikschandalen of volle kerken

grensoverschrijdend gedrag, het komt

Zou je hetzelfde onderzoek

tijdens de coronacrisis.

overal voor dus ook bij goede doelen.

Betrouwbaarheid door
transparantie

Vertrouwen door
betrouwbaarheid

uitvoeren uitsluitend onder

Als je inzoomt zie je dat meer dan

Vaker nog is de invloed van een goed

Een open deur of toch niet? Hoe

Vertrouwen is wat donateurs hebben

99% van de plaatselijke kerken

doel op tanend donateursvertrouwen

transparanter u bent, hoe meer

in uw organisatie, betrouwbaarheid

Bronnen:
1

Nederlands Donateurspanel, WWAV

2

Geven in Nederland, Vrije Universiteit

3

Religie in Nederland, CBS, december 2020

4

Onderzoek Christelijk Charitatief Peil,

Amsterdam, september 2021

Amsterdam, 2020

september 2019
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Waarom geeft u?

Focus op werven
nalatenschappen loont

Waarom geeft ...

Carla Dik-Faber

Legacy Monitor Netherlands analyseert sinds 2015 jaarlijks Nederlandse nalatenschappen. Het onderzoek wordt

Carla Dik-Faber is kunsthistoricus, groene inspirator en (mede)

uitgevoerd door de Britse onderzoeksgroep Legacy Foresight in samenwerking met Arjen van Ketel. Dit jaar

initiatiefnemer van GroenGelovig. Van 2012 tot 2021 was zij

doen drieëntwintig prominente Nederlandse goede doelen aan het onderzoek mee. Een volledige versie van het

Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie.

publieksrapport staat op www.legacyforesight.nl.

Waarom is ‘geven’ belangrijk voor u?

middenin de gebrokenheid van de

conciliair proces, waarbij kerken zich

Elke dag weer word ik geraakt door het

wereld en kunnen daar het verschil

inzetten voor vrede, gerechtigheid en

onrecht in de wereld. Veel spullen die

maken. Of het nu gaat om de situatie

heelheid van de schepping. Mijn ouders

we kopen, houden moderne slavernij

van vluchtelingen of milieuvervuiling.

hebben eenzelfde maatschappelijke

in stand. Denk aan de metalen in onze

Ik geloof dat God deze wereld in

betrokkenheid voorgeleefd. We hadden

mobieltjes, maar ook aan kleding

Zijn hand houdt, maar ik voel me

het niet breed, maar ook als je weinig

of chocolade. Bovendien zorgt onze

ook geroepen om te doen wat ik kan

geld hebt kun je veel geven: liefde,

levensstijl voor uitputting van de aarde

om waar mogelijk herstel te brengen

tijd en aandacht. Geven is voor mij

en klimaatverandering. Voordat ik

van wat door mensen - ook door

meer dan elke maand je vaste bijdrage

nadenk over ‘geven’, stel ik mezelf de

mijzelf - kapot gemaakt is. Mensen

overmaken. Het gaat om je intenties en

vraag: neem ik niet te veel? Alles wat

en organisaties met diezelfde ‘hands

de gerichtheid waarmee je in het leven

ons gegeven is, is van God, maar van

on’ mentaliteit spreken mij aan. Zo

staat. Soms denk ik: ‘wat ik doe of geef

eerlijk delen is geen sprake. Jezus stelt

ondersteunen we een vrouw die al

is een druppel op de gloeiende plaat’,

de vogels en bloemen als voorbeeld.

jarenlang in Roemenië woont. Ze geeft

maar laten we hier het voorbeeld

We maken ons zo druk over geld en

kinderen van de Roma niet alleen

van Jezus volgen. Door bewogen en

goed, maar God zal voor ons zorgen.

onderwijs, maar ook eigenwaarde, en

betrokken te zijn, kunnen we allemaal

Vanuit die overtuiging leven vind ik

laat zo de liefde van Jezus zien. De

érgens het verschil maken.

niet altijd gemakkelijk. Geef ik van

laatste jaren doe ik ook steeds vaker

mijn overvloed of leg ik alles, echt alles

mee aan crowdfunding acties in eigen

Welk specifiek thema draagt u extra

in Gods hand?

land.

een warm hart toe?
De zorg voor de aarde, ons

Op grond van welke criteria

Welke rol speelt uw geloof als het gaat

gemeenschappelijk huis, gaat mij

selecteert u een goed doel?

om goede doelen organisaties en geven?

enorm aan het hart. Toen ik in 2014

Goede doelen organisaties staan vaak

Ik ben opgegroeid in de tijd van het

een preek van Rolie Barth hoorde over
Romeinen 8 vers 19 (‘De schepping ziet
er reikhalzend naar uit dat openbaar
wordt wie Gods kinderen zijn’), wist
ik dat mijn groene leven niet gek is
en dat God van ons vraagt om zich
in te zetten voor Zijn schepping.
Daarom steun ik organisaties die
hieraan handen en voeten geven, zoals
Natuurmonumenten en het Wereld
Natuur Fonds. En als het even kan,
steek ik zelf de handen uit de mouwen
en sluit ik me aan bij de vrijwilligers
van A Rocha tijdens World Cleanup Day.

Door: Arjan van Ketel

Duurzame groei

groei bij organisaties opgericht na

groeit echter. Er is sprake van een

Tot en met 2019 is een stabiele

1970.

verbreding en verjonging van de

substantiële inkomstengroei te zien.

De benchmark geeft inzicht in de

gehele nalatenschappenmarkt.

De honderd grootste ontvangers van

verschillen tussen organisaties

nalatenschappen (data CBF), waren

en laat het verband zien tussen

Exceptionele inkomsten in
Coronatijd

in 2019 samen goed voor 303 miljoen

enerzijds de aard van de inkomsten

Het Coronajaar 2020 laat een zeer

euro aan inkomsten uit testamenten.

uit nalatenschappen en anderzijds

sterke stijging van 23% zien aan

De sector Internationale Hulp

de grootte en de ‘levensfase’ van

inkomsten uit nalatenschap binnen

en Mensenrechten en de sector

de organisaties. Kleinere en jongere

het consortium. Daarmee bedraagt

Gezondheid zijn de grootste

organisaties moeten een nalatenschap

de gemiddelde jaarlijkse groei in het

ontvangers, gevolgd door Welzijn. De

vaker delen met andere organisaties.

laatste decennium 4,1%. Zowel de

sector Kunst, Cultuur en Wetenschap

Gemiddeld worden er nu 3,3 goede

grote als minder grote organisaties

groeit het snelst en is nu even groot als

doelen in een goede-doelen-testament

presteren goed.

de sector Dieren.

opgenomen.

De invloed van Corona is dus groot.

Oudere organisaties ontvangen de

Een aantal grote organisaties domineert

2020 kan worden verklaard door

meeste nalatenschappen. 74% gaat

dus de nalatenschappenmarkt. Het

de oversterfte in dit eerste Covid-19

naar organisaties opgericht voor 1970.

marktaandeel van zowel jongere als

jaar. Ook de groei van de gemiddelde

Tegelijkertijd zie je een veel sterkere

middelgrote en kleinere organisaties

waarde van nalatenschappen speelt

De helft van de inkomstengroei in

Internationaal en Gezondheid blijven domineren
Internationaal en Gezondheid blijven domineren
Nalatenschappen naar sector; # organisaties, sector, % inkomsten nalaten
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een kleine rol. Maar een belangrijke

fondsenwervings-inkomsten. In

nalatenschappeninkomsten. Als je

andere groeifactor is dat een groter

verhouding tot dit grote belang,

iets verder kijkt, is de verwachting

deel van de overledenen goede doelen

wordt er weinig geïnvesteerd in

dat de belangrijkste economische

begunstigt. Met andere woorden, per

werving en relatiebeheer. In 2020

aanjagers van nalatenschappen

duizend overledenen groeit het aantal

werd 6,9% van alle communicatie-

(huizenprijzen en aandelen) goed

testamenten waarin goede doelen

en fondsenwervingstijd besteed aan

blijven presteren. Voor 2021 wordt

Zijn er v.w.b. dit onderzoek

mensen zonder kinderen.

bijvoorbeeld niet. Kerken, gemeenten

wordt begunstigd. Deze ontwikkeling

nalatenschappen, voor communicatie-

een groei verwacht van 8% aan

verschillen tussen donateurs in

Overigens sprak ik recent iemand

en parochies ontvangen historisch veel

begon ongeveer drie jaar geleden.

en fondsenwervingsbudgetten is

inkomsten uit nalatenschappen, die

christelijk Nederland en daarbuiten?

die ervoor koos om 10% van zijn

nalatenschappen, maar hun cijfers

Daarvoor zijn drie verklaringen aan te

dat nog lager, namelijk 3,2%. Wel

daarna zal afzwakken. De gemiddelde

“In dit onderzoek kunnen we niet

nalatenschap aan goede doelen

zijn nog niet algemeen gepubliceerd

geven.

zien we dat de tijdsinvesteringen

verwachting voor de periode 2020 -

uitlichten welke nalatenschappen

te besteden, vanuit een bijbelse

en blijven dus buiten beeld in ons

Ten eerste hebben steeds meer mensen

in nalatenschappenwerving, sneller

2029 is een groei van 2,5% per jaar.

afkomstig zijn van mensen met een

inspiratie.”

onderzoek.

een testament. Het aantal jaarlijks

toenemen dan andere vormen van

nieuwe en gewijzigde testamenten

fondsenwerving. Dat geldt ook voor

Toekomst

omdat dit gegeven (gelukkig) niet

Gaat het dan om verschillen in

Je mag aannemen dat christelijke

ligt al tijden hoog en stijgt sinds 2016

de stafomvang. Maar omdat het aantal

Het aantal jaarlijkse overlijdens

beschikbaar is voor marketeers. Wel

percentage erflaters, het aantal goede

donateurs ook relatief meer zullen

verder. De toename van testamentbezit

toezeggers en informatievragers nog

zal volgens de CBS-prognose

kunnen we zien wat organisaties

doelen en de gemiddelde bedragen

nalaten, ervan uitgaande dat ze ook

onder ouderen zie je ook al in eerdere

sneller groeit, stijgt ook de gemiddelde

blijven stijgen tot na 2050. De

met een christelijke achtergrond

die zij nalaten?

meer aan goede doelen geven. Maar

Legacy Monitor-onderzoeken. Zelfs

werkbelasting van de medewerkers.

komende decennia zal het aandeel

ontvangen. Maar de inkomsten uit

“Dat soort verschillen is wat we

dat ook daar verreweg de meeste

in het eerste Coronajaar 2020 met

Tijdens de eerste Coronaperiode

babyboomers geleidelijk de overhand

nalaten aan kerken, gemeenten en

per organisatie onderzoeken. Alle

nalatenschappen afkomstig zijn

al zijn beperkingen, was het aantal

hebben de meeste organisaties hun

gaan nemen. Babyboomers zijn

parochies zijn nog niet inzichtelijk.

deelnemende organisaties zien die

mensen zonder kinderen. We weten

gepasseerde testamenten hoger dan in

nalatenschappenwerving gepauzeerd.

gemiddeld meer vermogend dan

We onderzoeken alle organisaties die

waarden voor hun eigen organisatie.

dat secularisatie onder babyboomers

de jaren ervoor.

Daarna zijn de communicatie en

eerdere generaties en ook zijn er meer

hun inkomsten verantwoorden via

Het is niet mogelijk om die verschillen

hoger is dan onder oudere generaties.

Ten tweede stijgt het aandeel

werving, met wat aanpassingen weer

babyboomers zonder eigen kinderen.

het CBF. En we onderzoeken in detail

toe te wijzen aan het christelijke

Dat betekent ook dat organisaties met

van babyboomers (66-75 jaar) in

opgepakt. Soms zelfs intensiever en

De generatie erna oriënteert zich

de inkomsten en activiteiten van de

karakter van een organisatie of aan

een ouder profiel (dus langer bestaand

de ontvangen nalatenschappen.

terecht: de interesse en respons van de

nu ook op nalatenschappen. Deze

23 deelnemende organisaties. Vanuit

andere specifieke eigenschappen.”

en met een gemiddeld oudere

Babyboomers staan meer open voor

doelgroep nam in de Coronaperiode

generatie, de ‘verloren generatie’ of

ander onderzoek voor individuele

nalaten aan goede doelen en een groot

opvallend toe.

‘shadow boomers’ genoemd, deelt

organisaties zien we dat erflaters

Uit het onderzoek blijkt dat de sector

van mensen met een christelijke

veel eigenschappen met de echte

aan bijvoorbeeld een goed doel met

Religie en Levensbeschouwing 2%

achtergrond. Nalaten door mensen met

babyboomers, zoals het gemiddeld

een sterk protestante signatuur zich

van de nalatenschappen ontvangt.

een niet-westerse achtergrond, waarin

deel van deze groep heeft geen eigen

MarktvooruitzichtNalatenschappen 2021

15

Interview met Arjen van Ketel naar aanleiding van zijn artikel.

christelijke achtergrond. Eenvoudig

achterban) relatief meer ontvangen

kinderen.

Marketing

Ten derde is het aannemelijk dat de

Op dit moment zijn veel erflaters

riante vermogen aan het einde

vaak zelf tot een andere geloofsgroep

Volgens CBS-cijfers ging in 2019

ook andere religies een belangrijke rol

intensievere promotie van nalaten

niet bekend als relatie, 55% staat bij

van het leven. Dit wordt ook de

rekenen (bijvoorbeeld katholiek,

20,2% van de Nederlanders wel eens

spelen, is nog zeer laag. Vooral omdat

aan goede doelen in de afgelopen

overlijden nog niet in de database.

eerst generatie met een significante

of aangeven niet-gelovig te zijn).

naar de kerk. Wat kun je daaruit

er in die groep nog weinig ouderen

decennia, nu effect begint te sorteren.

Ze hadden hun voornemen om na

vertegenwoordiging van mensen met

Andersom weten we dat mensen die

concluderen?

zijn. In de generaties die nu rond de

Het oorzakelijk verband valt echter

te laten nog niet aan de organisatie

een niet-Nederlandse achtergrond.

zich tot een kerkgenootschap rekenen

“De 2% uit het onderzoek slaat op

zestig en jonger zijn zal het aandeel

nog niet aan te tonen.

kenbaar gemaakt. Organisaties

Het herkennen en engageren van deze

ook aan seculiere organisaties nalaten.

de organisaties die door het CBF

van mensen met een niet-westerse

werken er hard aan om deze kennis

Investeringen en staf

nieuwe oudere generatie, met name

Maar ook voor de gelovige achterban

worden geschaard onder de sector

achtergrond substantieel stijgen. Maar

te achterhalen. Het aantal mensen dat

de groep zonder eigen kinderen, is

geldt dat allereerst aan eigen kinderen

Religie en Levensbeschouwing. Daar

nalatenschappen uit die groepen

Nalatenschappen vormen

heeft aangegeven interesse te hebben

een van de grootste uitdagingen voor

wordt nagelaten, en dat de meeste

valt ook het Humanistisch Verbond

zullen pas over 20 jaar toenemen.”

inmiddels een kwart van de eigen

in nalaten, is de afgelopen vier jaar

nalatenschappen-fondsenwervers.

nalatenschappen afkomstig zijn van

onder. Maar het Leger des Heils

C
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heel effectief voor alle “onzichtbare”

aansluiten, waardoor je jezelf beter met

Maar hoe? Je laat zien dat je mensen

meelezers.’

hen verbindt. En het mooiste: doordat

met al hun klachten en vragen serieus

je volgers zich meer betrokken voelen,

neemt. Dat je probeert dingen op te

zijn ze vaker bereid iets voor jouw

lossen. Je bent zicht-baar.

Hoe hielpen wij
opdrachtgevers met
donateurswerving via
webcare?

Ellis van Loenhout

Hoe werf je als christelijke organisatie donateurs via social media?

Het geheim ontrafeld

Céline: ‘Vooral door hen ervan bewust
te maken dat achter iedere volger

Een andere optie is om socialmedia-ads

advertenties zijn jouw drie

een potentiële do-nateur schuilgaat.

in te zetten voor donateurswerving.

reddingsboeien. Bij Webmastery

Iedere volger kan een donateur worden

‘Met succesvol-le campagnes bereik

kun je terecht voor ondersteuning

voor jouw organisatie.’ ‘En door in de

je gigantisch veel mensen. Om dit om

op dit gebied. Wij hebben experts

webcare voort te borduren op CTA’s van

te zetten naar conversie heb je weer

op alle online gebieden in huis:

organische berichten’, vult webcare-

goede webcare nodig. Je kunt nog

online marketeers, webcaretoppers

expert Ellis van Loenhout aan. ‘Iemand

zulke creatieve campagnes uitdenken;

en con-tentspecialisten. Een mooie

ziet een post en denkt: “Ja, dit vind ik

uiteindelijk moet je mensen nog een

bijkomstigheid is dat we een Social

belangrijk!” En reageert bijvoorbeeld

laatste zetje geven. En je moet goed op

Enterprise zijn en vooral werken met

met een hartje. Wij stellen dan actief

de hoogte zijn van wat er speelt onder

hoogopgeleide mensen die topwerk

vragen als: “Help jij ons al?” Hiermee

jouw doelgroep. Hoe kan dat beter dan

leveren. En vanwege een aandoening

maak je de salesfunnel rond.’

met webcare?’

doen ze dit vanuit huis. Daardoor zijn ze

Domino-effect door goede
content
‘Donateurs krijg je door óók buiten
We maken prach-tige berichten en
laten jouw volgers zien waar jij als
christelijke organisatie voor staat. ‘Subtiel, niet alleen met zendende content’,
benadrukt Ellis. Vanuit persoonlijke

‘Een vraag die ik de meest ervaren

marketing.’

overtuigende verhalen en pakkende

of gewoonweg boeiend. Ze bieden volop

Trek mensen over de
spreekwoordelijke streep

organisatie. Denk aan verdriet, boosheid

‘Webcare wordt al snel persoonlijk

van onze opdrachtgevers. Met verhalen

en niets is zo effectief als persoonlijk

verbind je jezelf met je achterban.’

en verontwaardiging bij Open Doors, één

Galama. Als pro-jectmanager bij
Webmastery heeft zij dagelijks contact

‘Door webcare voelen volgers zich

volgers in gesprek. Je spiegelt hen, wijst

met diverse christelijke fondsenwer-

gehoord’, vat Céline krachtig samen.

op de belangen van jouw or-ganisatie

Goede kennis van jouw
volgers

vende organisaties. ‘Webcare of

‘Je reageert op wat ze vragen, zeggen.

en benadrukt nog even extra de Call

Dankzij communitymanagement leer je

communitymanagement lijkt een vaag

Je gaat proactief het online gesprek

To Action van een bericht. Rondom

bovendien je achterban kennen. Je weet

begrip, maar is zo’n krachtig middel. ’t

aan. Je weet ze te raken! En dat is een

campag-nes stellen we de geef-vraag

met wie je te maken hebt: webcare-

Is zoveel meer dan klantenservice die

onmisbaar ingrediënt om donateurs te

actief in advertenties en organische

medewerkers staan immers aan de

je als christelijke organisatie ver-leent

werven. Je maakt van gewone, vluchtige

berichten. Een deel van de fans spreekt

frontlijn. Zij weten wat voor personen

via online kanalen. Vragen en klachten

online volgers échte fans, ambassadeurs.

dan sympathie uit. Hartstikke leuk!

er reageren, hoe ze reageren, misschien

beantwoorden, maar ook het monitoren

Hierdoor zijn zij sneller bereid om te

Met een leuke reactie kun je een laatste

zelfs een beetje hoe ze denken. Met

van berichten over jouw organisatie valt

geven: de gunfactor heb je tenslotte al

duwtje geven: “Dankjewel voor je

wat je daar leert kun je jouw doelgroep

eronder. Goede webcare verbetert je

binnen.’

mooie reactie, help jij ook mee?” Ook

spiegelen. Je content hierop laten

werven! Bij web-care ga je direct met

weekend in te zetten.

Naast de bovengenoemde voordelen
is er natuurlijk ook het totaalplaatje.
Je imago, je repu-tatie, het beeld dat

Webmastery verzorgt o.a. webcare voor:

mensen van je organisatie hebben. Ook

Open Doors, Vrijzinnigen Nederland en

daar doet webcare wonderen voor: het

Red een Kind.

verbetert namelijk jouw merkreputatie.

meegesleept. Verhalen zijn herkenbaar

Hoe je dankzij webcare
donateurs werft

marketeers hoor stellen’, lacht Céline

Last but not least: webcare
verbetert je profilering

verhalen, hier-door worden jouw volgers

én die sterk verankerd zijn in jouw

Wat is webcare nou
eigenlijk?

Zet social media in. Webcare,

juist flexibel en ook ’s avonds en in het

plek voor emoties die je doelgroep raken
service, versterkt je reputatie, sales én

Wil jij ook meer donateurs?

Online succes dankzij
advertenties

campagnetijd te laten zien wie je bent.

Geld. Soms een ongemakkelijk onderwerp om over te praten. Maar
we kunnen er niet om-heen: goede doelen drijven op donateurs. Hoe
hengel je hen binnenboord? De old-school collectebus kennen we
allemaal, evenals de sales-telefoontjes. Maar wist je dat goede webcare
op social media ook een rol kan spelen? Een hele belangrijke zelfs.

organisatie te doen.

Céline Galama

C
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The FundraisingGame
Lopen uw donaties terug? Zien de campagnes er
jaar in jaar uit hetzelfde eruit? En verandert uw
donateursgedrag? Dan is het de hoogste tijd om de
denkpatronen in uw organisatie te doorbreken met
The FundraisingGame!

The FundraisingGame

Wat levert The FundraisingGame u op?
- campagnes die afgestemd zijn op uw donateurs
- meer creativiteit en inspiratie binnen uw team
- individueel en in teamsverband in te zetten
- originele campagnes die opvallen
- gebaseerd op bewezen technieken zoals
Chialdini, BJ Fogg en het klantcanvas.

Lopen uw donaties terug? Zien
de campagnes er jaar in jaar uit
hetzelfde eruit? En verandert uw
donateursgedrag? Dan is het de
hoogste tijd om de denkpatronen in
uw organisatie te doorbreken!
Hoe? Met The FundraisingGame.

Meer weten?
Ga naar TheFundraisingGame.nl of bel
06 2825 9446.
The FundraisingGame is een product van
Het Goededoelenmeisje.

Naamloos-1.indd 1

08-11-2021 15:36

The FundraisingGame is een methode

ontstaat een at rondom combinatie van

Patricia is een zeer ervaren Manager

die u en uw fondsenwervende team

elementen die u anders laat denken en

Fondsenwerving die in de afgelopen 20

helpt bestaande denkpatronen

vanuit deze verfrissende invalshoek

jaar in uiteenlopende (interim) functies

te doorbreken en vernieuwde en

een campagne aan te vangen. The

bij ruim 35 organisaties meegewerkt

meer succesvolle fondsenwerving

FundraisingGame stimuleert de

heeft op de afdeling fondsenwerving.

toe te passen. Individueel en in

creativiteit waardoor meer originele

The Game is ontstaan vanuit deze

teamsverband te gebruiken en

ideeën ontstaan.

ervaring om collega-fondsenwervers te
ondersteunen en vooral de ingeslopen

gebaseerd op bewezen technieken

denkpatronen te doorbreken om zo

klantcanvas. Binnen The Game

Wat levert The
FundraisingGame u op?

krijgt de donateur een centrale plek

• Fondsenwervende campagnes die

te ontwikkelen en uit te rollen.

zoals Chialdini, BJ Fogg en het

en sluiten uw ideeën aan bij de
donateursbehoefte, verwachtingen of
wensen van je (potentiele) donateurs.
Uw donateurs zijn gemotiveerd en in
de mogelijkheid om te reageren op uw
fondsenwervende oproep. Alles komt
voorbij binnen The FundraisingGame.

vernieuwende en originele campagnes

afgestemd zijn op uw donateurs
• Meer creativiteit en inspiratie binnen
uw team
• Een methode die overal 24/7 ingezet

Heeft u behoefte aan vernieuwende
inzichten om uw fondsenwervende
programma een boost te geven?

kan worden gebruikt
• Individueel en in teamsverband in te
zetten
• Originele campagnes die opvallen

The FundraisingGame daagt elke

tussen andere fondsenwervende

fondsenwerver uit vanuit een andere/

uitingen

vernieuwende invalshoek een

Vraag nu The FundraisingGame aan
op TheFundraisingGame.nl of bel

fondsenwervende campagne te starten.

The FundraisingGame is een product

06 2825 9446 en start 2021 met

Door The FundraisingCanvas, de

van het Goededoelenmeisje en

originele en meer succesvolle

kaarten en de verschillende technieken

bedacht door Patricia Heemskerk.

fondsenwervende campagnes!

C
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Enquête: wat verwachten we de komende jaren?
Het Fondsenwerving.blog Expert Panel heeft deze zomer niet stil
gezeten. Zij vertellen precies wat zij de komende jaren verwachten.
En dat is een stuk positiever dan vorig jaar!
De enquêtevragen zijn hetzelfde als vorig jaar. Aan het onderzoek
hebben werd deelgenomen door 31 leden van het Fondsenwerving.blog
Expert Panel, een vaste groep ervaringsdeskundigen op het gebied van
(particuliere) fondsenwerving.

Online

97%

84%

3%

16%

0%

0%

Direct mail

27%

22%

63%

69%

10%

9%

Ook hier een kleine verschuiving naar

DRTV

29%

34%

54%

34%

18%

31%

een positiever beeld. En naast het

F2F

30%

29%

41%

32%

30%

39%

aannemen van meer fondsenwervers

Telemarketing

42%

36%

52%

36%

7%

29%

Evenementen

28%

nvt

62%

nvt

10%

nvt

Print advertising

nvt

7%

nvt

39%

nvt

55%

Meer investeren
2021
2020

is een financiële investering net zo
noodzakelijk om groei te realiseren.
Groei gaat niet gebeuren zonder beide.
dat directies en besturen hun
fondsenwervers op pad sturen met
de onmogelijke opdracht om lange
middelen. Dat gaat echt niet gebeuren.

Als je de komende
3 jaar vooruitdenkt,
hoeveel vertrouwen
heb je in de totale
fondsenwervingmarkt?
Denk aan inkomsten uit
particulieren, stichtingen
en bedrijven.

Als je de komende
3 jaar vooruitdenkt,
hoeveel vertrouwen
heb je in je eigen
fondsenwervingprogramma?
Denk aan inkomsten uit
particulieren, stichtingen
en bedrijven.

Hoe gaat jouw
organisatie de
komende 3 jaar om
met human resources?

Maar liefst 77% van de respondenten

Deze vraag heb ik vorig jaar niet

organisatie de komende jaren meer

is (redelijk) zeker dat de totale

gesteld. Prachtig om te zien dan er

fondsenwervers gaat aannemen. Op

fondsenwervingmarkt zal groeien. Een

zoveel zelfvertrouwen is. Maar liefst

zich goed nieuws, maar tegelijkertijd

iets positiever beeld dan vorig jaar. We

93% van de respondenten is (redelijk)

maak ik me ernstige zorgen over waar

zijn nu een jaar verder en weten meer

zeker dat het eigen fondsenwerving

al die fondsenwervers vandaan moeten

over de effecten van de pandemie. Die

programma gaat groeien de komende

komen. Er is in onze markt een

heeft fondsenwerving zeker beïnvloed,

jaren. Het geeft wat mij betreft ook

chronisch tekort aan fondsenwervers.

maar de experts zijn er nu een stuk

mooi het stuurbare karakter van

Een van de grootste uitdagingen

geruster op dat het voorlopig geen

fondsenwerving resultaten weer! De

waar fondsenwervende organisaties

dramatische gevolgen gaat hebben.

experts zijn ook een stuk positiever

momenteel voor staan.

2021 2020

In lijn met de voorgaande vragen

71%

Blijft hetzelfde

23%

23%

Minder investeren in
fondsenwerving

0%

7%

Welke gebieden in
fondsenwerving gaan
voor jouw organisatie
de komende jaren groeien?

tussen verwachtingen uitspreken en

Ik ben blij om te zien dat de

succesvolle fondsenwerving. Dus nu

particuliere gevers nog altijd zoveel

aan slag!

16%

analyse van twee jaar geleden laat

zien dat de verwachte groei gepaard

Redelijk zeker dat die zal
blijven groeien

61%

55%

echter ook duidelijk zien dat lang niet

gaat met additionele personele

iedereen groeicijfers laat zien.

investeringen. Het een kan niet zonder

Denk dat die het zelfde blijft

19%

13%

het ander. Dat geldt ook voor de

13%

volgende vraag.

hierover nadenken en een punt op de
horizon plaatsen is wel het begin van

jaar voeren structurele gevers en

De antwoorden geven hopelijk genoeg

nalatenschappen de boventoon. Major

gesprekstof voor iedereen die zich gaat

donors is iets lager dit jaar, wellicht

bezighouden met nieuwe plannen.

ook door de uitsplitsing naar Middle
Hartelijk dank aan de deelnemers

De grootste verandering is echter

van het Expert Panel die hun

bij Bedrijven te zien. Vorig jaar had

zomervakantie opzij hebben

Als je nadenkt over
specifieke kanalen:
welke investeringen
gaat jouw organisatie
de komende jaren doen op
onderstaande kanalen?

bijna de helft de hoop opgegeven.

geschoven om ons te verblijden

En nu denkt bijna de helft dat er

met hun gezamenlijke waardevolle

groeipotentie is.

inzichten!

De digitale opmars komt dit jaar

nieuws. Echter, er is een groot verschil

Over het algemeen een positiever
beeld dan vorig jaar, dus dat is goed

Kijk voor meer blogs op www.
fondsenwerving

nog duidelijker naar voren. Vrijwel
iedereen gaat meer investeren in
een stuk positiever. Waar de experts

Zeker weten dat die zal
groeien

de daadwerkelijke resultaten. Maar

groei wordt toegedicht. Net als vorig

Groei

Online kanalen. Ook Telemarketing is

Het is in ieder geval goed om te

Minder investeren
2021
2020

donors die op de derde plek staat.

de respondenten verwacht dat hun

markt. De laatste uitgebreide groei

3%

77%

ontdekken. Maar liefst 58% van

2021 2020
19%

Meer investeren in
fondsenwerving

is ook hier een positiever beeld te

over het eigen programma dan de

Hetzelfde investeren
2021
2020

Ik zie het nog jaarlijks gebeuren

termijn groei te realiseren met dezelfde

Door: Reinier Spruit

Redelijk zeker dat die zal
krimpen

Hoe gaat jouw
organisatie de
komende 3 jaar om
met investeringen?

Hetzelfde

Krimp

2021

2020

2021

2020

2021

2020

87%

70%

10%

20%

3%

10%

63%

nvt

30%

nvt

7%

nvt

gaven, was het dit jaar duidelijk

Particuliere structurele
gevers
Particuliere losse
giftgevers

dat Telemarketing positiever wordt

Middle donors

74%

nvt

23%

nvt

3%

nvt

Major donors

67%

78%

33%

22%

0%

0%

Evenementen

35%

25%

45%

41%

21%

34%

Nalatenschappen

83%

71%

17%

29%

0%

0%

vorig jaar nog een erg verdeeld beeld

beoordeeld. F2F trekt nog altijd aan
het kortste end. Bijna eenderde van de
respondenten verwacht dat er minder

2021 2020

in geïnvesteerd gaat worden. Dan moet

Meer fondsenwervers aannemen

58%

48%

die investering in Online wel eerst z’n

Vermogensfondsen

50%

44%

50%

47%

0%

9%

Hetzelfde niveau behouden

42%

45%

vruchten gaan afwerpen…

Bedfrijven

47%

13%

47%

42%

7%

45%

Inkomsten uit
diensten/service

16%

16%

80%

55%

4%

29%

Fondsenwervers ontslaan

0%

7%

Zoek jĳ ook

NAAR NIEUWE KANSEN

VOOR

fondsenwerving?
ONS FONDSWERFTEAM DENKT GRAAG MET JE MEE.
BEL OF MAIL ONS
0348 46 85 12 @ INFO@DEELSTRAENDEJONG.NL

Jouw social media ontrafeld en
doelgericht ingezet.
Nieuwsgierig?

DEELSTRA

ZIE PAGINA 6 EN 7
VOOR ONZE
FONDSENWERF VISIE

www.webmastery.nl

Fondsen werven is een vak!

Voor professionals, door professionals

Opleidingen voor startende én ervaren fondsenwervers!

3F-Academy biedt iedereen een passende
scholingsmogelijkheid. Met een door
het CRKBO erkend diploma van de
3F-Academy laat jij zien dat jij je vak
verstaat. Schrijf je daarom vandaag nog
in voor één van onze beroepsopleidingen,
topcolleges, workshops of trainingen.
Kijk op www.3f-academy.nl voor ons
uitgebreide programma en startdata!

Bent u als bestuurder met uw privévermogen aansprakelijk?
Bent u als bestuurder verantwoordelijk voor het handelen en
nalaten van uw medebestuurders?

U

JA

NEE

JA

NEE

“Ik ben

Ron Borgdorff, sinds
als bestuurder, commissaris of beleidsbepaler van een goede
1980 verzekeringsadviseur.
doelen organisatie streeft naar het verbeteren van een
De laatste 25 jaar heb ik veel
expertise opgedaan over bestuurdersbepaalde situatie. Hartstikke goed en vooral mee
aansprakelijkheidsrisico’s. Graag vertel
doorgaan. Wel adviseer ik u om ook even stil te staan bij uw eigen
ik u meer over uw specifieke
risico’s als bestuurder.“
situatie. Want als bestuurder van een goede doelen organisatie bent
u automatisch en onbeperkt persoonlijk aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit aantoonbaar onbehoorlijk bestuur.

Wilt u weten wat de risico’s bij uw functie zijn? Neem dan even contact
met mij op. Ik kan u of geruststellen of we nemen passende maatregelen
om dit alsnog te bewerkstelligen.

Kantoor: Dam 20-22 | 4241 BN Arkel | T 0183 - 563 912 | E info@3f-academy.nl I www.3f-academy.nl

www.ronborgdorff.nl

Doelgericht
en efficiënt

Uitgav
e okto

ber 20

U kent ze wel: grote doolhoven met
mooie hoge heggen waar je na veel
verkeerd lopen en omkeren het uitzichtpunt in het midden bereikt. Vanaf die
toren heb je ineens een veel beter
overzicht.

Gids

Christelijk Nederland kan ook best
een doolhof zijn. Als je er al heel veel
doorheen hebt gelopen, is dat niet zo’n
punt meer. En anders: op die toren in het
midden staat Helderblauw.
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Helderblauw werkt samen met Insite Media aan doelgerichte uitgaven voor fondsenwervende instellingen.
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