
 

 

 

Adviseur Filantropie & nalatenschappen 

                (30 – 37,5 uur p/w) 

 

Meedoen in de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In de afgelopen anderhalf 

jaar hebben we allemaal gemerkt hoe belangrijk het is dat je er niet alleen voor staat. Dat is 

dan ook waar het Oranje Fonds zich elke dag voor inzet. Het Oranje Fonds mag daarbij 

rekenen op de trouwe steun van partners en bijzondere donateurs, die bij ons een Fonds op 

Naam hebben ingesteld. Ook zien wij dat steeds meer mensen aan het Oranje Fonds willen 

schenken in de vorm van een nalatenschap. Specifiek hier verwachten wij de komende jaren 

een ontwikkeling te kunnen maken. Daarom zijn wij op zoek naar een ervaren Adviseur 

Filantropie & nalatenschappen. 

 

Het Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen in onze 

samenleving. Daarom steunen wij sociale initiatieven die werken aan een betrokken 

samenleving, die zorgen voor mensen die dat tijdelijk nodig hebben, en die zich inzetten voor 

meer gelijke kansen. Denk daarbij aan sociale projecten in Nederland en de Caribische delen 

van het Koninkrijk; van buurthuizen voor jong en oud, schuldhulp, maatjes- en 

mentorprojecten en taalprogramma's voor nieuwkomers in Nederland. Het gaat vaak om 

projecten die voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door de inzet van die 

vrijwilligers mogelijk zijn. Ook is het Oranje Fonds drijvende kracht achter 

mobilisatieprogramma’s als NLdoet, Maatjes Gezocht, Burendag en de Appeltjes van Oranje. 

Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan als huwelijkscadeau van alle Nederlanders aan Koning 

Willem-Alexander en Koningin Máxima, het beschermpaar van het Fonds.  

 

Waar ga je werken? 

Het team Fondsenwerving & Partnerschappen bestaat uit acht enthousiaste, ondernemende 

professionals, die naast onze belangrijke partners de goede doelen loterijen relaties 

onderhouden met verschillende doelgroepen: particuliere donateurs, grote gevers en 

nalaters, overheid, institutionele partners en bedrijven.  

 

 



 

 

 

Wat ga je doen? 

De Adviseur Filantropie & nalatenschappen is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en 

uitvoeren van de strategie en werving van particuliere giften in het hogere segment; 

hieronder vallen de werving van Fondsen op Naam en zowel geoormerkte als 

ongeoormerkte nalatenschappen. Je werkt hierbij nauw samen met de andere collega’s in 

het team Fondsenwerving die actief zijn op het gebied van particuliere giftenwerving, 

institutionele en zakelijke partnerschappen. Ook zoek je de aansluiting bij de afdeling 

Bestedingen & Programma’s en de afdeling Communicatie om de fondsenwervende strategie 

goed te laten aansluiten bij de inhoud en boodschap van het Oranje Fonds. Je hebt een 

leidende rol bij het ontwikkelen van proposities en voorstellen voor potentiële donateurs en 

houdt daarbij zowel de behoefte van de relatie als van het Oranje Fonds scherp in het oog. 

Daarnaast beheer je de relaties en zorg je ervoor dat zij als bijzondere relatie op de juiste 

momenten en de juiste manier worden bediend. Je fungeert als sparring partner voor de 

directie en het MT op het gebied van de werving van grote giften en nalatenschappen. De 

Adviseur Filantropie & nalatenschappen rapporteert aan het Hoofd Fondsenwerving & 

partnerschappen. 

 

Wie ben jij? 

Je bent een ervaren fondsenwerver op het gebied van nalatenschappen en particuliere grote 

giften. Je weet hoe je deze doelgroep kunt bereiken en aan je kunt binden, en je weet dit 

uiteen te zetten in een heldere (meerjaren)strategie. Je kunt vanuit een inhoudelijk verhaal, 

potentiële gevers en bestaande relaties overtuigen van het belang van het werk van het 

Oranje Fonds. Je bent zorgvuldig en integer. En uiteraard ben je van nature een goede 

relatiebeheerder en heb je een relevant netwerk op dit gebied. 

 

Wat vragen we van jou? 

Om succesvol te kunnen zijn als Adviseur Filantropie & nalatenschappen verwachten we het 

volgende van je: 

• HBO+ of WO werk- en denkniveau 

• Minimaal vijf jaar ervaring met grote giftenwerving en het werven van 

nalatenschappen, zowel het ontwikkelen van een strategie als de uitvoering daarvan 

• Beschikt over een relevant netwerk 



 

 

 

• Kennis van fiscaliteit en wet- en regelgeving op het gebied van giftenaftrek en 

privacy 

• Kennis van de van toepassing zijnde relevante applicaties en 

automatiseringspakketten 

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

• Vaardigheid in het onderhouden van (externe) contacten op diverse niveaus 

• Goed in plannen en organiseren 

• Ondernemend karakter, netwerker 

 

Wat bieden wij? 

Een uitdagende functie bij een bijzondere en maatschappelijk betrokken organisatie, in een 

enthousiast team. We starten met een jaarcontract. Het Oranje Fonds heeft een eigen 

arbeidsvoorwaardenreglement. De functie is ingeschaald in schaal 6 (deze schaal begint bij 

€ 3997,- bruto per maand op basis van een dienstverband van 37,5 uur per week) waarbij 

inschaling plaats vindt op basis van kennis, achtergrond en ervaring. Het dienstverband zal 

zijn voor 30 – 37,5 uur per week (in overleg). Het Oranje Fonds heeft goede marktconforme 

arbeidsvoorwaarden waarin onder andere een reiskostenregeling, een thuiswerkregeling en 

een studiekostenregeling zijn opgenomen. De pensioenen zijn ondergebracht bij PFZW.  

Interesse? 

Als je wilt solliciteren op deze functie stuur dan uiterlijk 12 oktober a.s. je motivatie en CV 

naar sollicitatie@oranjefonds.nl.  

Bij de keuze voor de uiteindelijke invulling van de vacature kijken we allereerst naar 

geschiktheid van de kandidaat (kennis, ervaring en competenties). Binnen het Oranje Fonds 

willen we graag een afspiegeling zijn van de maatschappij in Nederland. Bij gebleken 

geschiktheid kiezen we voor de kandidaat die op dit vlak iets toevoegt aan het team.  

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Saskia van der Kooy, 

Hoofd Fondsenwerving & partnerschappen, via saskia.van.der.kooy@oranjefonds.nl. 

De eerste gesprekken worden bij voorkeur gepland in de week van 25 oktober.  
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