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Zoekt u naar mogelijkheden om uw financiersmix uit te breiden? Zou u een businessclub op willen richten, 
maar weet u niet hoe? Is het tijd om consensus te bereiken binnen uw organisatie over een strategie en aan-
pak voor fondsenwerving? 
 
Dit soort vragen spelen niet alleen bij u. Van de cultuursector wordt gevraagd om de eigen inkomsten te 
vergroten en cultureel ondernemerschap aan de dag te leggen. Veel instellingen zijn deze uitdaging al aan-
gegaan, maar het ontbreekt soms nog aan kennis, vaardigheden en veranderkracht om tot een gezonde 
financieringsmix te komen. Om hierbij te helpen heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
het programma ‘Wijzer Werven’ in het leven geroepen, een training- en coachingstraject op het gebied van 
fondsenwerving en het vergroten van de eigen inkomsten. Het samenwerkingsverband van Berenschot,  
Charistar en Van Dooren Advies is aangesteld om dit programma uit te voeren. 

Programma Wijzer Werven
Wijzer Werven heeft als uitgangspunt “learn-
ing by doing”. U volgt trainingen, workshops en 
coachingssessies die u inzicht bieden in het 
ondernemerspotentieel van uw organisatie. U kunt 
hierbij denken aan sessies met uw hele organisa-
tie, zoals canvas- en brainstormsessies. Ook kunt 
u vaardigheidstrainingen volgen waarbij u com-
merciële gesprekstechnieken leert en uw verhaal 
leert pitchen. Bij de workshops gaat u concreet 
aan de slag. U werkt bijvoorbeeld een crowdfund-
campagne uit, u schrijft een projectplan voor een 
vermogensfonds of u ontwikkelt een propositie voor 
een potentiële bedrijfssponsor. De meeste sessies 
worden gegeven aan meerdere instellingen tege-
lijk, waardoor u ook van collega-instellingen kunt 
leren en u uw netwerk kunt vergroten. 

Wat leert u?
In het programma wordt antwoord gegeven op vragen als:
 » Wat kan ik doen om zakelijke sponsors aan  

me te binden?
 » Welke vermogensfondsen kan ik aanschrijven voor 

mijn project?
 » Hoe kan ik de publieksinkomsten van mijn  

instelling vergroten?
 » Hoe onderhoud ik een relatie met een donateur?
 » Welke additionele verdienmodellen  

kan ik ontwikkelen?
 » Wat is de beste positionering voor mijn instelling?
 » Welke mogelijkheden biedt crowdfunding voor mijn  

instelling?
 » Hoe kom ik in contact met potentiële major donors?



Werkwijze
U krijgt een eigen relatiemanager toegewezen als con-
tactpersoon en coach. Tijdens een intakegesprek met uw 
relatiemanager wordt een plan van aanpak geschreven 
en wordt gezamenlijk een programma op maat samen-
gesteld. Hierbij wordt bekeken welke trainingen en 
workshops relevant zijn voor uw organisatie en situatie 
en welke onderwerpen interessant zijn voor één op één 
coachingssessies met uw relatiemanager. Hij/zij is gedu-
rende het hele traject aanspreekpunt en zorgt ervoor 
dat het plan van aanpak goed wordt uitgevoerd en dat 
concrete resultaten worden behaald. Uw relatiemanager 
bereidt trainingen met u voor en zorgt er samen met u 
voor dat de resultaten van de trainingen ook daadwerke-
lijk in de praktijk gebracht worden. U volgt dus niet alleen 
trainingen, maar u gaat ook concreet aan de slag!

Resultaten
De combinatie van trainen en coachen in een compacte doorlooptijd (maxi-
maal 5 maanden) zorgt ervoor dat u weloverwogen keuzes maakt om de eigen 
inkomsten te vergroten en gericht aan uw doelstellingen op het gebied van 
fondsenwerving werkt. Veel instellingen hebben aan de hand van het pro-
gramma al concrete resultaten geboekt. Deze variëren van het werven van 
een hoofdsponsor voor een jaarlijks festival en het ontvangen van een grote 
gift van een mecenas tot het ‘upgraden’ van de bestaande vriendenvereniging 
naar 30% meer opbrengsten.

Voor wie?
Het Wijzer Werven programma is 
toegankelijk voor instellingen of 
makers uit de Nederlandse cul-
tuursector die beschikken over een 
culturele ANBI-status. In een selec-
tiegesprek wordt onderzocht of het 
Wijzer Werven programma aansluit 
bij uw financiële vraagstelling. Zien 
we kansen? Dan wordt u toege-
wezen aan een relatiemanager en 
gaat het traject van start. 

Kosten
Het Ministerie van OCW neemt 90% van de kos-
ten voor zijn rekening, waardoor u als instelling 
maximaal slechts € 870,- (excl. BTW) betaalt.
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Zij gingen u voor:



Meer informatie
Voor meer informatie over Wijzer Werven kunt u terecht op de websites www.daargeefjeom.nl en www.wijzerwerven.nl.  
Via laatstgenoemde website kunt u zich ook direct aanmelden via het aanmeldingsformulier op de hoofdpagina.  
U kunt ook telefonisch contact opnemen via 085 – 003 08 00 en u kunt een mail sturen naar info@wijzerwerven.nl.
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