
 

  

Senior Fondsenwerver World Child Cancer 

 

Jaarlijks krijgen wereldwijd meer dan 400.000 kinderen kanker. Ruim 80% van hen leeft in 

arme landen. Daar is de kans op genezing minder dan 10%, terwijl die in rijke landen bijna 

80% is. Een onacceptabel verschil. World Child Cancer is een internationale organisatie die op 

dit moment bestaat uit 3 vestigingen (UK, USA en NL). Voor de Nederlandse tak zijn wij op 

zoek naar een ervaren Fondsenwerver. 

 

Ben jij bekend met de wereld van vermogensfondsen, ben jij een échte netwerker; creatief in 

het verbinden van donateurs, én voel je daarnaast een sterkte verbintenis met onze visie om 

kinderen met kanker gelijke toegang te geven tot behandeling en zorg, waar dan ook ter 

wereld?  

Dan is dit jouw uitdaging! 

 

Het team 

World Child Cancer Nederland bestaat uit een toegewijde groep van fondsenwervers, partnership 

managers en een zeer actief en bevlogen bestuur. Ons kantoor is gevestigd in het Prinses Máxima 

Centrum te Utrecht waar zorg en research zichtbaar samenkomen. Je komt terecht in een 

dynamisch team waarin je voornamelijk nauw samenwerkt met de directeur en een collega 

fondsenwerver. Daarnaast werk je actief samen met projectleiders, kinderoncologen en 

verpleegkundigen in het centrum.  

 

De functie 

Als enthousiaste en ondernemende allround-fondsenwerver fungeer jij als pionier op het gebied 

van fondsenwerving voor onze unieke stichting. In deze uitdagende baan voel jij je sterk verbonden 

met onze missie om de diagnose, behandeling en ondersteuning van kinderen met kanker en hun 

families in lage- en middeninkomenslanden over de hele wereld te verbeteren.  

 

Met toewijding draag jij de verantwoordelijkheid voor het binnenhalen van de nodige gelden vanuit 

vermogende particulieren, stichtingen & vermogensfondsen en (internationale) bedrijven. Dit maak 

je mogelijk door het actief uitzetten van strategie en beleid, acquisitie en het onderhouden van 

relaties met deze doelgroepen. 

 

Ook ben je verantwoordelijk voor: 

• Ontwikkelen en uitvoeren van beleid, strategie en plannen ten aanzien van werving, behoud 

en upgrading van partnerships van genoemde doelgroepen; 

• het signaleren en benutten van kansen in de markt; desk research; 

• het initiëren en voeren van gesprekken met prospects inclusief de opvolging; 
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• uitwerken van tailormade proposities en activatiemogelijkheden en vastlegging in 

contracten; 

• relatiebeheer: contacten onderhouden, zowel intern als extern; 

• schrijven van wervingsmaterialen en het opstellen en geven van presentaties; 

• rapporteren, monitoren en evalueren van uitgevoerde activiteiten, inclusief de financiële 

voortgang; 

• samenwerking en afstemming fondsenwervers World Child Cancer UK/USA.  

 

Profiel 

Wij zoeken een gepassioneerde en ervaren fondsenwerver met een mondiale scope als het gaat om 

ontwikkelingen binnen de fondsenwerving. Je bent een energieke zelfstarter die kansen ziet, creëert 

en durft te pakken. Jij bent een optimist met een commerciële instelling die gemakkelijk en met flair 

contact legt en hiermee sterke relaties met donateurs opbouwt en onderhoudt. Daarnaast: 

 

• Beschik je over hbo- of wo- werk- en denkniveau met minimaal 5 jaar relevante 

werkervaring, bij voorkeur in een internationale setting; 

• herken je gemakkelijk de wensen en behoeften van een mogelijke partner en verwerkt die 

in de juiste propositie; 

• heb je een relevant netwerk binnen de genoemde doelgroepen; 

• werk je planmatig, zelfstandig en functioneer je uitstekend in een team; 

• heb je bij voorkeur kennis van communicatie en sociale media; 

• beschik je over uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in zowel woord 

als geschrift. 

 

Over World Child Cancer Nederland 

Stichting World Child Cancer Nederland financiert de overdracht van kennis en kunde op het gebied 

van kinderoncologie tussen de zorgprofessionals van het Prinses Máxima Centrum en partner 

ziekenhuizen in Kenia, Malawi, Indonesië en Tanzania.  

Deze partnerziekenhuizen vormen de basis van onze projecten en zijn vitaal van belang bij het 

steunen van onze missie om alle kinderen met kanker gelijke toegang te geven tot behandeling en 

zorg, waar ook in de wereld. De strategie van World Child Cancer om gelijke toegang tot 

behandeling en zorg te verbeteren, heeft vier pijlers: 1) Behandeling verbeteren, 2) Familie 

ondersteuning, 3) Vroege diagnose en 4) Bewustwording. Alle projecten die we financieren vallen 

binnen deze 4 pilaren. 

 

Ons werk maakt het verschil in het leven van kinderen met kanker, want samen kunnen we de kloof 

in de kinderkankerzorg dichten. Kom jij ons team versterken? 

 

Wat biedt World Child Cancer    

Wij bieden je een uitdagende functie in de unieke omgeving van het Prinses Máxima Centrum waar 

de impact voelbaar is. Daarnaast reis je 1 tot 2 keer per jaar naar een partnerziekenhuis. Dat doe je 

om voeling te houden met de programma’s en projecten, maar ook om de kansen op het gebied 



 

 

van fondsenwerving aldaar te verkennen. Ook ben je nauw betrokken bij het jaarlijkse charity-

event.  

 

Daarnaast bieden we je: 

• Een salaris conform cao ziekenhuizen (FWG 60), inschaling afhankelijk van opleiding en 

ervaring; 

• Een aanstelling voor 32 tot 36 uur per week voor in eerste instantie een jaar met uitzicht op 

een vast contract. 

 

Ben je enthousiast geworden? 

Neem voor meer informatie gerust contact op met Welmer Blom via 06 1711 1238 of maak je 

interesse voor de vacature direct kenbaar door je motivatiebrief met bijbehorend cv per email te 

sturen naar w.blom@worldchildcancer.nl. We zien je sollicitatie graag tegemoet vóór 1 maart 2023.  
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