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Functiebeschrijving medewerker fondsenwerving v1.0 

 

OVER MS-LIGA VLAANDEREN VZW 

Onze organisatie werd in 1982 opgericht en wil MS in het leven betekenis geven, alle personen met 
MS en hun omgeving helpen bij het inzicht verwerven en omgaan met hun aandoening, hen 
individueel en als groep ondersteunen en hun belangen behartigen zodat zij net als iedereen een 
menselijk en kwaliteitsvol leven kunnen leiden. MS-Liga Vlaanderen wil dankzij haar unieke 
combinatie van professionals en vrijwilligers uitgroeien tot een volwaardige partnerorganisatie in de 
chronische zorg van morgen. Dit maken we concreet door op 6 domeinen actief te zijn: 

 Informeren 
 Begeleiding op psychosociaal en administratief vlak 
 Belangenverdediging 
 Financiële bijstand 
 Sensibilisering 
 Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek 

DOEL VAN DE FUNCTIE 
Je bent verantwoordelijk voor het initiëren en uitbouwen van effectief renderende 
fondsenwervingsactiviteiten gericht op een brede en in leeftijd zeer gevarieerde doelgroep. 
Werven, coördineren en behouden van donateurs, waardoor structurele inkomsten worden 
gegenereerd voor de centrale werking. Ondersteuning bieden aan de lokale en provinciale 
vrijwilligersafdelingen, voor het ontwikkelen en organiseren van fondsenwervende activiteiten. 
Je legt zelfstandig contacten met particulieren en bedrijven in lijn met de organisatiestrategie. Je 
volgt de initiatieven en activiteiten op en draagt bij aan de interne en externe communicatie 
hierover. Ook projectsubsidieaanvragen (bij overheden en/of bedrijven) vallen binnen je 
werkdomein. 
 
PLAATS IN DE ORGANISATIE 
De medewerker fondsenwerving legt verantwoording af aan onder de algemeen directeur en maakt 
deel uit van het team centrale administratie. Je werkt nauw samen met de 
communicatieverantwoordelijke. 
 
TIJDSBESTEDING 
Het betreft een (bij voorkeur) voltijdse functie, die deels vanuit thuis, en deels vanop kantoor te Pelt 
uitgevoerd wordt. Jouw werkdomein behelst over gans Vlaanderen. De werktijden zijn deels flexibel 
in verband met initiatieven en activiteiten. 
 
RESULTAATSGEBIEDEN 
1. Diversificatie en groei van fondsenwerving 

- Diversificatie van fondsenwervende kanalen om risico te spreiden en kwaliteit te bevorderen. 
- Overzicht van en contact met alle relevante kanalen en partijen. 
- Kwaliteit is leidend en daardoor focus op missie-gedreven ervaringen via campagnes. 
- Stijging van jaarwaarde nieuwe donateurs ten einde toekomstig rendement te 

verbeteren. 
 
2. Loyaliteit 

- Optimaliseren van tevredenheid, betrokkenheid en vertrouwen door (het delen van) ‘good 
practices’ onder bedrijven, particulieren en vrijwilligers. 

- Bevorderen van langetermijninkomsten door hogere retentie. 

mailto:secretariaat@ms-vlaanderen.be
http://www.ms-vlaanderen.be/
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- Bevorderen van alle vormen van online fondsenwerving door langere relaties die leiden tot 
cross-selling en up-selling. 

 
3. Procesontwikkeling & -inrichting 

- Opmaak van een fondsenwervingsbeleidsplan. 
- Coördinatie en uitvoering van vooraf bestaande fondsenwervingsactiviteiten. 
- Optimale inrichting fondsenwervingsprocessen. 
- Effectieve inzet interne en externe partijen/partners (zowel particulieren als bedrijven). 

 
4. Data inrichting en optimalisatie datatoepassing 

- Correcte en volledige data van (potentiële) donateurs en vrijwilligers. 
- Data-analyse, dynamische content en rapportages voorzien in kader van de 

uitvoering van de fondsenstrategie. 
 
KENNIS- EN ERVARINGSNIVEAU 
Hoger onderwijs/universitair werk- en denkniveau (bij voorkeur in een commerciële 
richting/marketing). 
Aantoonbare ervaring in fondsenwerving en acquisitie kan een pluspunt zijn. 
Vaardigheid in het accuraat onderhouden van contacten op diverse niveaus. 
Verbinder, kan goed netwerken en zelfstandig werken. 
Beschikt over doorzettingsvermogen, is resultaatsgericht. 
Goede sociale vaardigheden, representatief. 
Communiceert helder en weet het ideeëngoed van MS-Liga Vlaanderen uitstekend te verkopen. 
 
GEBODEN WORDT 

- Opleiding, introductie en intensieve samenwerking. 
- Mogelijkheid tot eigen inbreng en initiatieven. 
- Verloning conform PC 331.020 met extra bonussysteem. 
- Extralegale voordelen: bedrijfswagen, laptop, smartphone, maaltijdcheques, 

groepsverzekering, onkostenvergoeding 
 
INFORMATIE EN REAGEREN 
Voor vragen over de inhoud van de functie en/of de procedure kun je contact opnemen met 
waarnemend algemeen directeur Paul Vanlimbergen (0479/90 22 73 of paul.vanlimbergen@ms-
vlaanderen.be). 
Stuur uiterlijk op 15 oktober 2020 uw sollicitatiebrief per e-mail, met motivatie en curriculum vitae 
naar paul.vanlimbergen@ms-vlaanderen.be.  
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