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1.1 Plaats in de organisatie 
 
Bedrijfsonderdeel : Stichting Erasmus Trustfonds 
Hoofdafdeling : Fondsenwerving / Development  
Functiestructuur  : Algemeen Directeur Stichting 

  ├ Grantmanager I-II (geeft zelf geen leiding)  
  

  
1.2 Context van de functie 
 
Positionering van de afdeling/functie 
De Stichting Erasmus Trustfonds (SET) is een professioneel sociaal maatschappelijke vermogensfonds en heeft ten doel het 
bevorderen van groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit doet zij door het realiseren van groei met betrekking tot  
het vermogen door middel van fondsenwerving, het beheer en beleggen van de gelden alsmede een verantwoorde toedeling ten 
behoeve van aangewezen projecten. De Stichting is volledig autonoom van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), maar is door 
de statutaire doelstelling van de Stichting verbonden aan de EUR.  
 
De Stichting heeft de strategische keuze gemaakt om binnen 10 jaar het Fonds te laten groeien naar 100 miljoen euro. De Rector 
Magnificus heeft tezamen met de decanen van de faculteiten een convenant getekend om deze ambitieuze groeidoelstelling in 
samenwerking met de Stichting te behalen. Momenteel zijn we nog een relatief klein team, met een stevige groei doelstelling zowel 
op groei in aantal medewerkers als op binnenhalen van fondsen.  
 
De belangrijkste stakeholders van De Stichting Erasmus Trustfonds zijn hoogleraren, decanen, en andere belanghebbenden in de 
universitaire wereld aan de ene kant. Aan de wervende kant zijn de belangrijkste stakeholders alumni en (potentiele) donoren die 
een gedeelte van hun vermogen beschikbaar willen stellen om de waarden en visie van het Erasmus Trustfonds te ondersteunen.  
 
Voor deze functie zijn we dan ook op zoek naar iemand die het enerzijds leuk vindt om in een klein en groeiend team te werken en 
van aanpakken weet en anderzijds zich comfortabel genoeg voelt om te bewegen in de kringen van de universitaire wereld en om 
te gaan met vermogende individuen. Het is dan ook van groot belang dat je sensitief bent voor rangen en standen en gevoel voor 
etiquette en omgangsvormen hebt en het in je in staat bent om lange termijn relaties op te bouwen.   
 
Producten en klanten  
De besteding van gelden gebeurt in samenwerking met de EUR door het verstrekken van subsidies & garanties ten behoeve van 
bijvoorbeeld: 

• wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 

• beurzen, voorschotten en stipendia,  

• de bekostiging van studiereizen, congressen en symposia, 

• studie aan in het buitenland gevestigde universiteiten en daaraan gelieerde instellingen door EUR studenten.  
 
Daarnaast beheert het Erasmus Trustfonds een deel van het vermogen uit Fondsen op Naam die jaarlijks een afgesproken 
vergoeding betalen voor de door de  SET verrichte beheertaken / werkzaamheden. 
 
Ingewikkeldheid van processen en toegevoegde waarde van afdeling/functie 
De afdeling Development is verantwoordelijk voor het genereren van inkomsten alsmede het positioneren van de organisatie bij 
verschillende doelgroepen financiële donateurs, van particulieren, families en fondsen tot de groot zakelijke markt.  
De complexiteit van de functie is het genereren van inkomsten uit fondsenwerving, notariële schenkingen, subsidieverstrekking en 
sponsoring, het  koppelen van vraag (projecten) vanuit universiteit en aanbod (financieel) van donateurs/fondsen in combinatie met 
het voeren van goed accountmanagement en het bouwen en bewaken van de lange termijn vertrouwensrelatie en het opvolgen van 
opgetuigde partnerships.  
 
1.3 Kwantitatieve informatie  

• Budgetverantwoordelijkheid: verantwoordelijk voor wervingsbudget van eigen segment. Wervingsbudget verschilt per segment.  

• Wervingsverantwoordelijkheid: verantwoordelijk voor werving van een bedrag conform “verdienmodel”. 

• Fiatbevoegdheid: bevoegd giften zonder oormerking in ontvangst te nemen. 

• Aantallen klanten, verschilt per grant managers segment.  
 

2.1 Doelstelling van de functie 
Is verantwoordelijk voor het genereren van inkomsten uit fondsenwerving, nalatenschappen, subsidieverstrekking, notariële 
schenkingen en sponsoring en het hiertoe initiëren, coördineren en uitvoeren van het fondsenwervingsbeleid , wervings- en 
servicing- en doelbestedingsactiviteiten op basis van het hiertoe ontwikkelde plan voor de toegewezen segmenten. 
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2.2 Resultaatgebieden 
 

Bijdrage ontwikkeling Fondsenwervings- en marketingbeleid 
Signaleert voor de organisatie relevante maatschappelijke trends, ontwikkelingen en nieuwe actoren in het werkveld en is in staat 
een en ander te vertalen naar mogelijkheden voor de organisatie. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid met 
betrekking tot fondsenwerving en marketing en stemt hierover af met interne- en externe betrokkenen. 
 
Ontwikkeling en realisatie Wervingsplan 
Vertaalt het vastgesteld beleid naar wervingsplannen voor het eigen aandachtsgebied zodanig dat de organisatie conform de 
doelstellingen de beschikking heeft over de gewenste financiële middelen en legt dit ter goedkeuring voor aan de leidinggevende. 
Ontwikkelt ideeën en stelt plannen op voor wervende (marketing) activiteiten ten behoeve van fondsenwerving. Bewaakt de 
voortgang van het wervingsplan en fondsenwervende activiteiten, rapporteert de status en resultaten aan belanghebbenden, doet 
voorstellen voor eventuele bijstelling en onderneemt zo nodig actie. 
Beoordeelt aanvragen van derden voor gezamenlijke activiteiten met een fondsenwervend karakter. Onderzoekt mogelijkheden 
voor lange termijn samenwerking, werkt dit uit in een voorstel en draagt na goedkeuring zorg voor de realisatie van de voorstellen.  

 

Fondsenwerving 
Verzamelt planmatig kapitaal bij bedrijven, organisaties, instellingen en - of vermogende particulieren ten behoeve van de 
organisatie. Initieert en coördineert fondsenwervende activiteiten voor zowel bestaande als nieuwe donateurs. Bewaakt hierbij 
doelstelling, planning en budget. Laat zo nodig methodes en/of (marketing en communicatie) materiaal ontwikkelen om de realisatie 
van activiteiten te ondersteunen (campagnes, brochures, mailings et cetera). Is verantwoordelijk voor het bijhouden van kosten en 
opbrengsten en zorgt voor een tijdige inning van afgesproken opbrengsten en rapporteert over het verloop van bezoeken aan 
samenwerkingspartners/relaties. 
 
Acquisitie doelbesteding    
Initieert en onderhoudt contacten met relaties bij de universiteit (hoogleraren, centra, verenigingen, etc.). Inventariseert inhoudelijke 
voorstellen uit de universitaire organisatie, vertaalt deze naar wensen en ideeën van donateurs. Verbindt universitaire relaties, 
samenwerkingspartners en donateurs in mogelijke doelbestedings onderwerpen. Informeert en adviseert samenwerkende partijen 
over financiële en fiscale aspecten. Stelt contracten en samenwerkingsovereenkomsten op ten behoeve van partijen. Draagt zorg 
voor verwerking en afhandeling ervan. Monitort het verloop van samenwerkingsovereenkomsten en doelbestedingen en informeert 
stakeholders. 
 

Uitgevoerd account- en relatiebeheer 
Verantwoordelijk het opbouwen van lange termijn partnerships, voor een goede verstandhouding met en continuering van de 
samenwerking met partners/relaties en donateurs in de toegewezen doelgroep. Identificeert kansen in de markt - binnen  de 
doelgroepen voor het eigen werk, maar ook voor de organisatie in het algemeen en onderneemt hiertoe actie. Is in staat om de 
relaties van het Fonds voor een lange termijn te binden en op handen te dragen. Ontwikkelt eigen netwerken van 
samenwerkingspartners/relaties en donateurs en bouwt deze uit. Houdt tevens nauw contact met hoogleraren en andere 
belangrijke stakeholders op de universiteit en in de universitaire wereld. Bezoekt samenwerkingspartners/relaties, evalueert de 
samenwerking, signaleert punten tot uitbreiding van de samenwerking of verbetering en realiseert deze. Informeert 
samenwerkingspartners/relaties en donateurs over nieuwe projecten en/of wijzigingen, de voortgang van door gesteunde projecten, 
promoot de organisatie en handelt op correcte wijze vragen en/of klachten af. Vertegenwoordigt de organisatie op diverse in- en 
externe bijeenkomsten, zoals congressen, et cetera. Onderhoudt met samenwerkingspartners/relaties en donateurs contacten 
rondom facturatie, vermogensontwikkeling, uitdeelbeleid, relevante events op de universiteit en relevante ontwikkelingen bij 
gesteunde projecten.  
 
Actuele Database 
Beheert de commerciële database met betrekking tot het toegewezen aandachtsgebied. Signaleert en analyseert ontwikkelingen in 
de markt respectievelijk het eigen relatiebestand. Doet voorstellen voor verbetering van de inrichting, werkbaarheid en actualiteit 
van de database ten behoeve van optimaal inzicht in de doelgroepen en verbeterd commercieel gebruik. Rapporteert over 
behaalde commerciële resultaten aan zijn leidinggevende en doet voorstellen voor verbetering van het resultaat op basis van facts. 
 
Financiële administratie    
Verstuurt betalingsverzoeken en betalingsbevestigingen. Administreert afspraken en contactmomenten, plant geldstromen (in en 
uit). Stelt jaarrapportages op ter verwerking in het (financiële) jaarverslag. 
 
Service optimalisatie 
Speelt efficiënt, pro-actief en effectief in op wensen, vragen en klachten van donateurs ter bevordering van de klanttevredenheid. 
Inventariseert daartoe de aard van de wensen, vragen en klachten en behandelt deze vragen en klachten of draagt er zorg voor dat 
de vraag en/of klacht op de juiste plaats in de organisatie behandeld wordt. Is alert op de voortgang van de afwikkeling van de 
vragen en klachten en draagt verbeterpunten aan om de klanttevredenheid te vergroten. Streeft, door het ophalen van feedback 
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van donateurs en hier constructief opvolging aan te geven, naar continue verbetering van de dienstverlening, waardoor donateurs 
een excellente service ervaren en zodanig tevreden zijn dat zij ambassadeur zijn van het Trustfonds. 
 
Netwerken    
Voert formeel en informeel overleg met een diversiteit aan stakeholders binnen en buiten de organisatie en vertegenwoordigt het 
Trustfonds in maatschappelijke, culturele, sociale en/of aan het aandachtsgebied gerelateerde organisaties. Presenteert zich actief 
in zijn segment in afstemming met de andere betrokkenen van het Trustfonds teneinde (zakelijk) voordeel te behalen. 
Vertegenwoordigt de organisatie op een juiste wijze, ook in voor hem onbekende situaties. Houdt presentaties betreffende zijn 
segment ten behoeve van belanghebbenden. Bouwt zelfstandig een netwerk van prospects binnen zijn eigen segment.  
 
2.3 Kennis 

• WO werk- en denkniveau met 3/4 jaar ervaring (junior) of 5/10 jaar ervaring (senior) relevante commerciële ervaring en (of 
i.c.m.) ervaring in maatschappelijke organisaties.  

• WO werk- en denkniveau op gebied van bedrijfskunde met meer dan 3  

• Kennis van visie, kernwaarden, doelstellingen en organisatie van de EUR en de Stichting Erasmus Trustfonds 

• Kennis van producten, diensten, systemen van de Stichting Erasmus Trustfonds 

• Juridische, financiële en fiscale kennis m.b.t. schenken en nalaten.   

• Kennis van het toegewezen segment, fondsenwerving en marketing 

• Kennis van overeenkomsten en contracten 
 
3.0 Competenties  
 

Functie specifieke competenties Niveau I Niveau II 

Verbinden Klantbelang centraal stellen X X 

 Mondelinge communicatie X X 

 Schriftelijke communicatie X X 

 Ambassadeurschap X X 

 Samenwerkingsgerichtheid X X 

 Netwerken X X 

 Coachen   

Verbeteren Continu verbeteren   

 Kostenbewustzijn   

 Resultaatgerichtheid X X 

 Planning & Organisatie   

Ondernemen Commercialiteit X X 

 Risicobewustzijn   

 Ondernemerschap  X 

 Onderhandelingsvaardigheid  X 

Organisatie Strategisch denken  X 

 Analytisch denken X X 

 Organisatie sensitiviteit   

 Besluitvaardigheid   

 Veranderingsgerichtheid   

Groeien Zelfkennis   

 Creativiteit X X 

 Nauwkeurigheid X X 

 Autonomie X X 
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4.0 Onderscheidende Factoren 
 

Onderscheidende Factoren I II 

Kennis en ervaring WO met minimaal 3-4 jaar ervaring WO met minimaal 5-10 jaar ervaring 

Scope en doelgroep Particulieren en/of middelgrote organisaties 
binnen de zakelijke, bancaire of charitatieve 
markt met een geefpotentie vanaf €25.000.  

Gevoel voor rangen en standen en gewend 
om te gaan met vermogende mensen, 
feilloos besef van etiquette en 
omgangsvormen, correct ABN.  

Grote organisaties binnen de zakelijke, bancaire 
of charitatieve markt en/of particuliere major 
donors. Accountmanagement van 
(langdurige/complexe) strategische relaties met 
een geefpotentie vanaf €500.000. 

Gevoel voor rangen en standen, en gewend om 
te gaan met vermogende mensen, feilloos besef 
van etiquette en omgangsvormen, correct ABN.  

Fondsenwervingsbeleid Zie functiebeschrijving Fungeert als sparringpartner voor de directie op 
het gebied van fondsenwerving en het op te 
stellen beleid. Adviseert over een geïntegreerd 
fondsenwervingsbeleid, inclusief de 
positionering en profilering van de organisatie 

Marketing- en 
communicatie 

Zie functiebeschrijving Stelt marketingagenda/–planning en 
communicatieplan op. Stemt deze af met 
belanghebbenden binnen de organisatie. 
Organiseert meetings en faciliteert deze. 

Fondsenwerving Organiseren prospectevents, 1-op-1 
afspraken, opstellen profielen, alert op 
prospects. Organiseren ontmoetingen tussen 
donateurs en academici 

Idem GM I + Klantenbezoek.  

 
 
 
 
 
 


