
  

 

 
LVWB Trainees: doeners met verstand 
Van trainee tot junior-fondsenwerver - De perfecte start! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkel je in korte tijd tot fondsenwerver binnen een organisatie die ertoe doet! 

 
• Wil jij bijdragen aan een mooiere en betere maatschappij en het verschil kunnen maken? 
• Wil jij veelzijdig werk in de maatschappelijke of culturele sector bij een goed doel? 
• Wil jij blijven leren en jezelf ontwikkelen en ‘on the job’ opgeleid worden? 
• Wil jij een betaald traineeship in een vakgebied met veel carrièrekansen dat direct doorloopt 

in een dienstverband?  
 
 

Dan is ons Fundraising Traineeship misschien wel iets voor jou! 
 
Veel culturele en maatschappelijke organisatie zijn afhankelijk van donaties, sponsors en/of 
fondsbijdragen en hebben behoefte aan professionele fondsenwervers die helpen om de dromen en 
ambities van de organisatie waar te maken. En zo te werken aan een betere en mooiere wereld. 
LVWB Fundraising helpt jou met de juiste begeleiding en opleiding jezelf te ontwikkelen tot junior-
fondsenwerver en werkervaring op te doen in je eerste ''echte'' baan. De perfecte start dus van je 
carrière!  
 
Ben je net afgestudeerd of ga je dat binnen een half jaar doen en ben je nu al overtuigd?  
Solliciteer dan direct!  
 
Of lees verder om meer te weten te komen over dit traineeship.  
 

Hoe werkt het LVWB Fundraising Traineeship?   
 

We bieden net afgestudeerde, talentvolle trainees de kans om zich in korte tijd en met intensieve 
begeleiding te ontwikkelen tot een goede junior-fondsenwerver voor impactvolle organisaties.  
Als trainee ga je met coaching van een ervaren adviseur en tegen een starterssalaris aan de slag in 
een werkomgeving waar je hart naar uit gaat: bij een culturele of maatschappelijke organisatie of een 
goed doel. Daarnaast volg je een tiendaagse interne opleiding om alle facetten van het vakgebied te 
leren kennen. Na afloop van het traineeship treed je in dienst bij de organisatie waar je ook je 
traineeship hebt gedaan. Een hele mooie start van je carrière!  

https://lvwbfundraising.nl/contact/sollicitatieformulier/


  

 

 
 
Tijdens je traineeship maak je samen met een senior adviseur van ons bureau een    
fondsenwervingsplan en/of zorg je voor de uitvoering daarvan. Een traineeship gaat uit van een 
werkweek van minimaal 3 dagen. Veel traineeships zijn ook voor 4 dagen per week en een enkele 
keer fulltime.  
 
Een traineeship duurt 6 tot 10 maanden. De omvang van het traineeship hangt af van de complexiteit 
van de organisatie en werving, jouw wensen en die van de opdrachtgever. Dat is dus voor een groot 
deel maatwerk.  

 

Aan de slag bij cultureel en maatschappelijk relevante organisaties  
 

LVWB Fundraising is een toonaangevend strategisch adviesbureau op gebied van fondsenwerving, 
sponsorwerving en mecenaat. We werken voor goede doelen, maatschappelijke en culturele 
organisatie op het gebied van natuur & milieu, kunst & cultuur, zorg & welzijn, onderwijs & wetenschap 
en mensenrechten & ontwikkelingssamenwerking.  
 
In de afgelopen jaren hebben we met succes meer dan 60 trainees opgeleid. Zij zijn nu actief als 
fondsenwerver bij bijvoorbeeld Save the Children, Amnesty International, Artis, Oerol, Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe en Parkstad Limburg Theaters, maar ook bij minder bekende maar minstens zo 
relevante organisaties. Op onze website lees je meer over de ervaringen van onze trainees en de 
organisaties waar zij actief zijn. 

 

  

Wat doet een trainee? Geen dag is hetzelfde! 
 

Het vak kent veel verschillende kanten en er is van alles te doen; van onderzoek tot het ontwikkelen 
van een wervingsstrategie en van de organisatie van bijeenkomsten en campagnes tot het 
onderhouden van relaties. Het kan tijdens je traineeship en daarna gaan om allerlei diverse 
werkzaamheden: van deskresearch naar passende fondsen, het houden van interviews met gevers, 
het opzetten van een vriendencampagne of crowdfundingsactie, tot het organiseren van wervende 
events, opmaken van informatiemateriaal voor nalatenschappen, en het schrijven van 
fondsaanvragen. Geen dag is hetzelfde!  

 

  

Snel ervaring opdoen onder onze intensieve begeleiding on the job  
 

De ervaren adviseur is eindverantwoordelijk en werkt in de praktijk on the job mee waar nodig. Totdat 
het LVWB Fundraising Traineeship na circa 6 tot 9 maanden kan overgaan in een dienstverband bij 
de organisatie. Jij bent uiteraard verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van alle fondsenwervende 
taken. We helpen je daarbij om je werk vanaf het begin goed en naar tevredenheid uit te voeren, voor 
de opdrachtgever en voor jezelf.   

 

  

Leren van en met elkaar: opleiding en intervisie   
 

Om te zorgen dat je goed voorbereid begint aan het LVWB Fundraising Traineeship en je jezelf snel 
kunt ontwikkelen volg je onze interne opleiding. Die bestaat uit een intensieve introductiecursus van 4 
dagen in de eerste maand, waarin alle onderdelen van fondsenwerving aan bod komen. Daarna 
komen we gedurende een half jaar maandelijks een dag bij elkaar om te leren van elkaars ervaringen, 
je kennis te verdiepen en te oefenen met de belangrijkste vaardigheden van een goede 
fondsenwerver. Je sluit de opleiding af met een werkstuk en een presentatie over jouw traineeship.  
  

 

https://lvwbfundraising.nl/traineesoverzicht/


  

 

 
Een vliegende start van je loopbaan als junior-fondsenwerver   
 
Uitgangspunt is dat je bij gebleken geschiktheid en rendement en resultaat van de fondsenwerving in 
dienst komt bij de organisatie. Je bent dan klaar om het inmiddels lopende fondsenwervende 
programma zelfstandig te blijven uitvoeren en eventueel verder uit te bouwen.  

 

 

Waardevol netwerk van (young) professionals 
 
Na afloop van je traineeship maak je deel uit van ons waardevolle netwerk en kun je altijd terecht voor 
vragen bij de teamleden van LVWB Fundraising en alle alumni trainees uit eerdere jaren. We nodigen 
je jaarlijks uit voor alumnibijeenkomsten waar je elkaar kunt ontmoeten en van elkaar kunt leren. 
Daarnaast hebben veel alumni ook onderling contact en ontstaan nieuwe vriendschappen.  
 

 
Past dit bij jou? 

We selecteren competente, pas afgestudeerde ‘doeners met verstand’ met goede studieresultaten, 
die zeer gemotiveerd zijn om in de fondsenwerving aan de slag te gaan. Herken je je hier voor een 
groot deel in? Dan past het traineeship waarschijnlijk bij jou:  

• HBO – WO opleidingsniveau 
• Sociaal en communicatief vaardig 

• Werkt planmatig en zorgvuldig en houdt van organiseren 

• Kunt zelfstandig werken en durft besluiten te nemen 
• Bent graag proactief, neemt initiatief en bent ondernemend (ook naast je studie) 

• Je hebt een brede interesse en bent maatschappelijk betrokken 

• Je bent graag hands on bezig maar houdt ook van onderzoeken en analysen 
• Cijfers en data schrikken je niet af 

• Je hebt een goede taalbeheersing en houdt van schrijven 

• Je vindt ‘een goed verhaal verkopen’’ en een beetje onderhandelen uitdagend 
 

 

Wat krijg je als trainee? 

• Een freelance overeenkomst als zzp-er met een uurtarief van €20,- (gebaseerd op een 
startsalaris van minimaal €3.000 bruto bij een fulltime dienstverband).  

• Met uitzicht op een vervolgcontract / dienstverband bij de opdrachtgever met een 
aanvangssalaris van €2.200 à €2.400 bij een fulltime aanstelling. 

• Vergoeding van reiskosten op basis van OV. 
• Een interne tiendaagse opleiding ter waarde van zo’n €5.000,- en persoonlijke coaching op 

maat.  

• De kans om je te onderscheiden op de arbeidsmarkt: ons bureau en traineeship heeft een 
uitstekende naam in de markt. 

• Een netwerk van alumni-trainees en ervaren fondsenwervers.  

  



  

 

 
Ben je enthousiast en wil je direct solliciteren? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ben je net afgestudeerd of ga je dat binnen een half jaar doen?  
Vul dan ons webformulier in en stuur je CV op. Daarna volgen drie stappen. Tenslotte gaan we aan de 
slag om de juiste match voor jou te vinden en start je met de interne opleiding.  

 
 
Meer weten?   
 
Check onze website (lvwbfundraising.nl) of mail / bel ons met vragen, we vertellen je graag alles wat 
je wilt weten. Neem contact op met:  

 
Sofie Bienert, partner / senior-adviseur, zij begeleidt veel trainees en coördineert de 
opleidingsdagen. 
  
Sofie@lvwbfundraising.nl 
 
06-14149014 
 
 
 
Veerle van de Ven, junior-adviseur en gestart als trainee, zij kan je uit eigen ervaring 
vertellen hoe het traineeship in de praktijk gaat en waarom zij heeft gekozen voor dit 
vakgebied. 

 
Veerle@lvwbfundraising.nl 
 
06-37442577 

 

  

https://lvwbfundraising.nl/contact/sollicitatieformulier/
https://lvwbfundraising.nl/lvwb-trainees/
mailto:Sofie@lvwbfundraising.nl
mailto:Veerle@lvwbfundraising.nl


  

 

 

Wat zeggen onze (alumni)-trainees?  
Waarom gingen zij aan de slag om dit vak te leren?  
 
 
 

Marijn Dekker, Trainee bij Gelderse Kerken  
 
Kunst staat bij mij hoog in het vaandel. Tijdens mijn opleidingen Algemene 
Cultuurwetenschappen, New Media & Digital Culture, en Creative 
Industries deed ik onderzoek naar kunst en cultuur in al haar facetten, met 
een nadruk op hedendaagse interdisciplinaire kunst. Ik was assistent-
curator bij SEA Foundation, waar fondsenwerving een belangrijk 
onderdeel van mijn taak was.  
 
Fondsenwerving sprak mij aan omdat ik hiermee een wezenlijke bijdrage 
kan leveren aan het realiseren van waardevolle kunstzinnige projecten. 
Als trainee bij LVWB Fundraising hoop ik mijn vaardigheden als 
fondsenwerver verder te ontwikkelen zodat ik hiermee culturele 
organisaties kan blijven ondersteunen.  

 

 
 
 

Esmee van den Akker, Alumni Trainee & Fondsenwerver bij Museumpark Oriëntalis  
  

Oriëntalis is het oudste openluchtmuseum van Nederland. Ik houd me er 
bezig met de werving van en het contact met particuliere gevers. Ook werk 
ik mee aan aanvragen voor vermogensfondsen voor verschillende 
projecten, zoals het aanleggen van natuurbeleefpaden in het park. Zo 
maak ik in korte tijd kennis met diverse onderdelen van het vak en mag 
deze direct in praktijk brengen.  

 
De interne opleidingsdagen bij LVWB Fundraising en het regelmatige 
contact met de adviseurs van het bureau geven me de theoretische basis 
die ik daarvoor nodig heb. Net zo belangrijk is misschien wel dat ik een 
netwerk opbouw. Het contact met en uitwisselen van ervaringen met de 
andere trainees is ontzettend leuk en inspirerend!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

Leontien Boogaard, Alumni Trainee & fondsenwerver bij Save the Children  

 
Naast mijn bachelor Kunstgeschiedenis en master Kunst, Cultuur en 
Politiek aan de Universiteit van Amsterdam heb ik in verschillende functies 
bij culturele instellingen gewerkt waarbij ik in aanraking kwam met 
fondsenwerving, bijvoorbeeld als educatiemedewerker bij een poppodium 
en bestuurslid bij een filmtheater. Fondsenwerving is een uitdagend vak 
waarbij je organisaties helpt hun droom voor een sociaal-maatschappelijk 
of cultureel project waar te maken.   
 
Na mijn afstuderen besloot ik dat ik hier meer over wilde leren en ik ben 
heel blij dat ik deze kans heb gekregen bij LVWB Fundraising. Ik was 
trainee bij Save the Children Nederland, waar ik me met verschillende 
soorten fondsenwerving heb bezig gehouden: nalatenschappenwerving, 
major donors, bedrijven en fondsen aanschrijven. Voor mijn traineeship 
had ik nooit gedacht dat ik aan de slag zou gaan bij een internationaal 
goed doel. Het traineeship heeft echt mijn horizon verbreed en ik heb 
ontzettend veel nieuwe dingen geleerd.    

  

 
  

Nina Scholtens, Alumni Trainee & Fondsenwerver bij Parkstad Limburg Theaters en 
Cultura Nova  
 

In april 2021 ging ik als trainee aan de slag bij Parkstad Limburg Theaters 
en Cultura Nova Festival. Twee veelzijdige opdrachten waar veel 
verschillende aspecten van fondsenwerving bij komen kijken: 
telemarketing, vrienden, grote giften, nalatenschappen en sponsoring.  
 
Door mijn inzet kan bijvoorbeeld een groter aantal schoolklassen uit 
kansarme wijken naar het theater komen. Dat motiveert mij. Met de hulp 
van de ervaren fondsenwervers van LVWB Fundraising kan ik mijn kennis 
en vaardigheden uitbreiden, waardoor de impact van mijn werk vergroot. 
Inmiddels heb ik de interne opleiding die bij het traineeship hoort afgerond                                     
en ben ik in dienst gekomen bij Parkstad Limburg Theaters.    

 
Na mijn master in Cultural Policy & Arts Management deed ik ervaring op in cultureel beleid en 
communicatie bij Internationale Hogere Muziekeducatie. Ik miste de connectie met het publiek en de 
makers en ging op zoek naar het gevoel dat ik een aantal jaren geleden had toen ik een zangwedstrijd 
organiseerde en daarvoor fondsen wierf. Dit goede gevoel vond ik terug bij Parkstad Limburg 
Theaters waar fondsenwerving bijdraagt aan de toekomst van de podiumkunsten in Limburg.  

 
 

 

 
 
  
 


