
Functieprofiel Fondsenwerver  

De Organisatie 
ADRA is een middelgrote ontwikkelingshulp organisatie, ontstaan midden jaren 50 van 
de vorige eeuw in Amerika en nu werkzaam in 125 landen. ADRA, de Adventist 
Development and Relief Agency, is voortgekomen uit de kerk der Zevendedags 
Adventisten. Het motto van ADRA is: verander levens één voor één. 
 

De Missie van ADRA Nederland luidt: 
 
ADRA Nederland zet zich wereldwijd in voor sociale en economische gelijkheid.  Wij 
bestrijden structurele armoede. Geïnspireerd op onze levensbeschouwelijke waarden en 
normen geven wij invulling aan de liefde voor onze naaste en het rentmeesterschap op 
aarde. Wij bieden hulp in noodsituaties en verbeteren op duurzame wijze de 
levensomstandigheden van mensen wereldwijd. Door samen te werken met vrijwilligers, 
partnerorganisaties, lokale ADRA vestigingen en lokale gemeenschappen zijn we in staat 
om effectief, meetbaar en structureel bij te dragen aan de zelfredzaamheid van mensen en 
gemeenschappen in rampgebieden en ontwikkelingslanden. Onze projecten richten zich op 
noodhulp, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs en werk. 

De functie fondsenwerver 
De functie is bepaald op beroepsniveau B. Details over dit beroepsniveau zijn te vinden 
op: http://www.instituutfondsenwerving.nl/belangenbehartiging/kwaliteit. 

De taken  
- Het coördineren en uitvoeren van alle bestaande fondsenwervingsactiviteiten. 
- Het initiëren van nieuwe fondsenwervingsactiviteiten. 
- Het in nauwe samenwerking met de communicatiemedewerker realiseren van effectief 
renderende fondsenwervingsactiviteiten gericht op een brede en in leeftijd zeer 
gevarieerde doelgroep. 
- Het zorgen voor een aantoonbare groei van de inkomsten door het optimaal benutten 
van kansen en mogelijkheden. 
- Het onderhouden van relevante interne en externe contacten 
- Het maken van een fondsenwervings beleidsplan. 
- Alle bijkomende taken en activiteiten die passen binnen het brede kader van de 
fondsenwerversfunctie, mede gelet op de kleine omvang van de staf. 

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
ADRA Nederland heeft een communicatie plan en een meerjaren beleid. Hierbinnen zijn 
duidelijke doelstellingen geformuleerd. De fondsenwerver zal actief werken aan het 
behalen van deze doelstellingen.  

De plaats van de functie binnen de organisatie 
De fondsenwerver rapporteert aan de directeur. De fondsenwerver en de 
communicatiemedewerker vormen samen een team dat door zijn inherente kracht in 

http://www.instituutfondsenwerving.nl/belangenbehartiging/kwaliteit


staat moet zijn om de inkomsten van ADRA in twee jaar aantoonbaar structureel te doen 
groeien.  

De benodigde competenties (kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten) 
Een open en positieve levenshouding, gewend om in een klein team van professionals en 
vrijwilligers te werken. Te werken in een kleine organisatie met een Christelijke 
signatuur. 

De arbeidsvoorwaarden 
 ADRA werkt met de arbeidsvoorwaarden van de Zevende Dags Adventisten 
 Binnen de pensioenregeling betaalt de werkgever 2/3 van de premie 
 8% vakantietoeslag 
 25 vakantiedagen (bij een fulltime aanstelling) 

De vereiste opleiding 
Opleiding op HBO-fondsenwerving (Fondsenwerving B) niveau.  

De minimale werkervaring 
Aantoonbaar enkele jaren ervaring in een zelfstandige functie. belangrijke kernwoorden 
zijn: creativiteit, initiatiefrijk, durf, passie en gedreven.  

Het dienstverband (aantal uren, vast of tijdelijk contract) 
De functie wordt ingesteld voor 20 uur per week. 
Het dienstverband wordt aangegaan voor één jaar met bij gebleken geschiktheid de 
mogelijkheid van verlenging met een jaar.  

Het salaris 
Een salaris dat past bij de ervaring die iemand meebrengt om voor deze functie te  
kwalificeren. 
 


