
 
 

Vacature Senior relatiemanager major donors (32-36 uur) 

Kansfonds is volop in beweging. Recent hebben wij onze positionering aangescherpt en de 

fondsenwervingstrategie voor de komende jaren ontwikkeld. Dat betekent dat we extra gaan 

investeren in relaties met major donors. Om onze ambities voor fondsenwerving te realiseren, 

willen we ons team fondsenwerving & communicatie uitbreiden. Kom jij ons helpen de strategie 

vorm te geven en onze ambities waar te maken? 

 

Wat doe je? 

Als senior relatiemanager major donors ben je verantwoordelijk voor inkomstengroei bij grote 
particuliere gevers en vermogensfondsen. Je beweegt je vanzelfsprekend binnen verschillende 
netwerken, op verschillende niveaus en wordt als een serieuze gesprekpartner gezien die mensen 
weet te boeien. In deze functie werk je samen met de relatiebeheerder major donors, senior 
marketeer en inhoudelijke projectadviseurs. Aansturing gebeurt door het hoofd fondsenwerving & 
communicatie. 
 

• Ontwikkeling en uitvoering strategie: je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 
uitvoering van een deel van de fondsenwervingsstrategie; voor het segment major donors. Je 
brengt de klantgroep in kaart en ontwikkelt een contactstrategie. 

• Bouwen aan relaties: je werkt op persoonlijke en gestructureerde wijze aan een hecht 
relatienetwerk van vermogende particulieren en vermogensfondsen om hun betrokkenheid 
bij Kansfonds verder te vergroten.  

• Propositieontwikkeling: je ontwikkelt op maat gesneden proposities en schrijft 
projectaanvragen, waarbij je de behoeftes van major donors koppelt aan de mogelijkheden 
van Kansfonds. 

• Activiteiten voor gevers: je organiseert inspirerende bijeenkomsten en activiteiten om 
nieuwe en bestaande gevers aan ons te binden. 

 
 
Welke ervaring en kennis neem je mee? 

• HBO/WO werk- en denkniveau. 

• Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van fondsenwerving met aantoonbare ervaring in 
fondsenwerving gericht op particuliere grote gevers. 

• Netwerken en relatiebeheer is jouw tweede natuur en je weet in relaties snel vertrouwen en 
verbinding tot stand te brengen. 

• Jouw aanpak is daadkrachtig, ondernemend en creatief, maar je hebt ook oog voor een 
zorgvuldige afhandeling. 

• Je hebt ervaring met het schrijven van projectaanvragen. 

• Je wordt enthousiast van het idee dat je een jong fondsenwervingsprogramma verder vorm 
mag geven. 

• Je hebt oog voor behoeften van de giftgever, zonder de belangen van de organisatie uit het 
oog te verliezen. 

• Je hebt ervaring met CRM- en/of fondsenwervingssystemen. 

• Je hebt ervaring of affiniteit met de thema’s van Kansfonds en je kunt je de inhoud snel eigen 
maken. 

• Affiniteit met het katholiek sociaal denken is een pre. 
 

https://www.kansfonds.nl/themas/katholiek-sociaal-denken/


 
 

Wat bieden wij? 

• Een zelfstandige functie bij een ambitieuze organisatie in ontwikkeling, zeer actief in een 

breed sociaal maatschappelijk werkveld.  

• Een moderne werkplek aan de ’s-Gravelandseweg in Hilversum.  

• Een hecht team van enthousiaste en betrokken collega’s die werken vanuit hoofd én hart.  

• Een jaarovereenkomst met zicht op een vast dienstverband. 

• Het bruto salaris zal ingeschaald worden in schaal H van CAO voor het Omroeppersoneel 

lopend van 3200 tot 5000 euro per maand op basis van 36 uur. Wij kennen goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en uitstekende pensioenregeling bij 

Pensioenfonds PNO Media. 

 

Enthousiast over deze functie? 

Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan uiterlijk 16 januari je cv en motivatie naar: 

sollicitatie@kansfonds.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Regina Engels (hoofd 

fondsenwerving & communicatie): 035 624 96 51. Houd er vast rekening mee dat de gesprekken voor 

de eerste ronde plaatsvinden op donderdagmiddag 27 januari. 

 

Over Kansfonds 

Kansfonds gelooft dat ieder mens telt en iedereen recht heeft op een thuis: een dak boven je hoofd, 
voldoende geld om van te leven en het diepe besef dat je erbij hoort. Toch zijn er in ons land meer dan 
1 miljoen mensen die geen thuis hebben. Ze missen wat nodig is voor een menswaardig bestaan. Dat 
laten we natuurlijk niet gebeuren in een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Daarom helpt 
Kansfonds thuisgeven. Samen ontdekken hoe het anders kan en wat de maatschappelijke oorzaken zijn 
van ‘geen thuis’. Gedurfde oplossingen uitproberen. Én een vliegwiel zetten op wat werkt. Net zo lang 
tot iedereen een thuis heeft. Dat doen we met een team van ruim 20 mensen en samen met 
projectpartners, donateurs en maatschappelijke organisaties. 

Kijk voor meer informatie op www.kansfonds.nl  
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