
 
Iedereen wil ertoe doen …   
 
Stel je eens voor, een samenleving waaraan iedereen actief meedoet, waar mensen elkaar 
ontmoeten, inspireren en helpen om persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Dat vraagt om 
mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar om de maatschappij te 
verbeteren.   
 
Voor zo’n samenleving zijn mensen nodig die hiervoor een plan of een initiatief hebben. Onze 
organisatie steunt met geld, maar ook met raad en daad. Dat doen wij op drie gebieden. Bij Mens & 
Maatschappij staan sociale initiatieven centraal. Bij Kunst & Cultuur gaat het om samen creëren en 
samen beleven. Bij Studiebeurzen helpen we maatschappelijk betrokken studenten om in het 
buitenland te studeren.  
 
VSBfonds is één van de grootste particuliere fondsen in Nederland. Het jaarlijkse donatiebudget is 
26 miljoen euro. Onze organisatie heeft 42 medewerkers en is gevestigd in Utrecht. Actief meedoen 
en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor elkaar is ons motto, ook voor onze medewerkers. 
Zij krijgen de gelegenheid om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. We hanteren flexibele 
werktijden. 
 
De afdeling donaties behandelt met een team van 22 mensen donatieverzoeken op het gebied van 
Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij. Voor het aandachtsgebied Mens & Maatschappij zijn wij 
op korte termijn op zoek naar een 
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die op professionele wijze meewerkt aan het genereren en behandelen van donatieverzoeken. De 
senior adviseur gaat proactief op zoek naar initiatieven die uitvoering kunnen geven aan onze 
maatschappelijke ambities. 
 
VSBfonds wil een diverse organisatie zijn; voor ons maakt het niet uit waar je geboren bent, waar je 
in gelooft en van wie je houdt. We willen graag dat iedereen in deze samenleving een kans krijgt en 
hanteren daarom een actief diversiteitsbeleid. Wij nodigen dan ook iedereen die zich in dit profiel 
herkent uit om te solliciteren.  
 
 
Taken: 

• Het onderhouden en exploreren van een relevant netwerk van organisaties die uitvoering 
kunnen geven aan het donatiebeleid;  

• Het inhoudelijk en financieel analyseren van donatieverzoeken en het toetsen aan het 
donatiebeleid;  

• Het zelfstandig vormen van een advies en het schriftelijk motiveren van een toekenning;  
• Het vertalen van projectevaluaties naar de impact van de donatiestrategie;  
• Het leveren van input voor en feedback over het beleid voor het aandachtsgebied Mens & 

Maatschappij;  
• Het leveren van input voor de jaarplanontwikkeling;  
• Proactieve bijdrage in het ontwikkelen van één of twee regio’s. 

 
Profiel: 

• WO werk- en denkniveau; 
• Minimaal 7 jaar relevante (project)ervaring in een maatschappelijke organisatie; 
• Diepgaande kennis van en een netwerk binnen het aandachtsgebied Mens & Maatschappij; 
• Voldoende kennis om financiële gegevens van projecten en aanvragers te doorgronden; 
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 
• Aantoonbare affiniteit met het werkgebied Kunst & Cultuur is een pré. 
• Ondernemend, zelf startend, onafhankelijk, overtuigend, flexibel, sensitief en een teamspeler. 
• Beschikt over actuele digitale vaardigheden.  

 
 



 
 
 
 
Arbeidsvoorwaarden: 
Het betreft een dienstverband voor een senior adviseur voor 1 jaar, met kans op een vaste 
aanstelling. Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 3.400,- en maximaal € 4.800,- op basis van 
een 36-urige werkweek. VSBfonds kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
Reageren? 
Voldoe jij aan het profiel? Stel je dan aan ons voor. Stuur je motivatie en CV per mail vóór 2 
december 2019 naar sollicitatie@vsbfonds.nl. 
 
Meer informatie? 
Kijk op www.vsbfonds.nl voor meer informatie over onze missie en visie en voorbeeldprojecten. Voor 
vragen over de functie kunt u contact opnemen met Kyra van West, manager Donaties. Telefoon: 
(030) 230 33 00. Bellen bij voorkeur tussen 09.00 en 10.00 uur van maandag tot en met donderdag. 
Mailen kan ook: kvanwest@vsbfonds.nl. 
 
Handig om te weten 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 9 en 19 december 2019. We streven naar 
indiensttreding per 1 februari 2020.  
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