
 

Special over fondsenwerving 
 

Deel 6: Communicatie en verslaglegging 
 

 
Uit de eerste vijf delen is het u hopelijk duidelijk geworden dat fondsenwerving meer is dan simpelweg 
om geld vragen voor uw project. Vooropgesteld is fondsenwerving volledig afhankelijk van de kwaliteit 
van uw project, uw stichting en uw partnerschap. Stralen u en uw stichting uit dat u dit project aankan, 
dat u voldoende capaciteit in huis heeft? Is uw project goed doordacht en uitgewerkt?  
 
Maar ook een belangrijk onderdeel van fondsenwerving is hoe u met uw potentiële geldschieters 
omgaat. Zijn ze een zak met geld waar u eigenlijk gewoon iets van zou moeten krijgen? Of zijn het uw 
partners? Partijen met kennis en ervaring, die inhoudelijk daadwerkelijk geïnteresseerd kunnen zijn in 
uw project? Vanzelfsprekend ook is uw aanvraag kansrijker als u een aanvraag indient die blijk geeft 
dat u zich in een fonds hebt verdiept en een aanvraag indient die past bij de doelstellingen, 
achtergrond en criteria van een fonds. Fondsenwerving is dus ook relatiebeheer. Daarover in dit deel 
meer. 
 
Communicatiebeleid 
Als u een aanvraag indient, wordt u vaak gevraagd hoe u verslag uitbrengt. De eerste vraag die u zich 
dan moet stellen is: Hebben we als stichting een communicatiebeleid?  

 Brengen we nieuwsbrieven uit en zo ja, hoe en hoe vaak?  

 Krijgt onze hele achterban de nieuwsbrief of maken we onderscheid? Krijgen fondsen 
bijvoorbeeld ook netjes een tussentijdse en eindverslag over het project dat ze hebben 
ondersteund? 

 Organiseren we ook informatieavonden om het verloop van een project te kunnen toelichten 
aan onze achterban, om betrokkenheid en wederkerigheid te creëren? 

 Hoe zien onze rapportages eruit? Is dat 1 a4 met een paar foto’s of is er zorg en aandacht aan 
besteed om zoveel mogelijk gegevens over het project te verwerken en zo transparant 
mogelijk te zijn? 

 Zijn het enkel “goed nieuws”-nieuwsbrieven en rapportages of zijn we er ook open over als 
het wat minder goed gaat? Doen we dat als de situatie dreigt mis te gaan of pas als al het geld 
besteed is en er door onvoorziene omstandigheden een tekort is om het project af te maken? 

 Als het project bij voortschrijdend inzicht iets anders zou moeten verlopen, overleggen we dit 
dan met de fondsen die hebben bijgedragen of gaan we gewoon onze gang? 

 Letten we erop dat sommige fondsen uitdrukkelijk vernoemd willen worden in onze PR en 
andere liever anoniem willen blijven? 

Kijk hiervoor ook nog eens naar onze special over PR & Communicatie. 
 
M&E beleid 
Om verslag uit te kunnen brengen is het belangrijk dat u duidelijk kunt aangeven hoe u en uw partner 
toezicht houden op het project. Dit doet u door een Monitoring & Evaluatiebeleid (M&E) te 
formuleren, wat u in principe samen met uw partner op elk project kunt toepassen. Voor tips hoe u 
een M&E beleid kunt opstellen, kunt u ook kijken naar ons kennisdocument over Toezicht en 
Verslaglegging. Zorg er dan ook voor dat uw laat zien hoe u toezicht houdt en dat u van harte bereid 
bent openheid van zaken te geven aan de fondsen die hebben bijgedragen.  
 
Wat te doen bij een afwijzing 
Het is belangrijk om te weten dat fondsen enorm veel aanvragen ontvangen. Als u dus een afwijzing 
ontvangt, hoeft dat niet per se aan uw project te liggen. Fondsen hebben al veel correspondentie die 
ze moeten ontvangen en versturen, dus een afwijzing neemt u aan zonder hier verder op te reageren. 
Over het algemeen is het dus ook niet wenselijk om te vragen naar de reden van afwijzing. Een tweede 
aanvraag voor een nieuw project is ook meestal niet zo kansrijk, tenzij een fonds duidelijk aangeeft dat 
er een reden is om nu af te wijzen, maar dat een toekomstige aanvraag nog steeds welkom is.  
 
Vervolgaanvraag of niet? 

https://www.bureauinternationalesamenwerking.nl/kennisnet/kennis-documenten/zomerspecial-2017-non-profit-pr-communicatie/
https://www.bureauinternationalesamenwerking.nl/wp-content/uploads/2016/09/Kennisdocument-Toezicht-en-Verslaglegging.pdf
https://www.bureauinternationalesamenwerking.nl/wp-content/uploads/2016/09/Kennisdocument-Toezicht-en-Verslaglegging.pdf


 
 
 
 
 

 
Veel fondsen staan er absoluut voor open meerdere projecten van dezelfde aanvrager te 
ondersteunen. De bereidheid hiertoe wordt deels bepaald door hoe de ervaring met u als stichting de 
eerste keer is verlopen. Is er netjes gerapporteerd? Is het project volgens planning verlopen en het 
geld besteed voor dat doel waarvoor het is gegeven? Is het fonds nog steeds enthousiast over u als 
aanvrager, of is de eerste goede indruk wat minder geworden? Als u een tweede aanvraag in wilt 
dienen, doe dit dan pas als u een volledig eindverslag heeft ingediend over de eerste aanvraag en als 
uit dit verslag ook blijkt dat alles echt goed is verlopen.  
 
De belangrijkste tip die ik u bij afsluiting van deze special kan meegeven is: ga met fondsen om als 
partners, waarmee u graag een duurzame relatie opbouwt. Zo wordt fondsenwerving steeds minder 
een kwestie van ‘langs de deuren gaan’ bij zoveel mogelijk fondsen en steeds meer een kwestie van 
zorgen dat uw project staan als een huis om vervolgens uw netwerk te laten weten dat u graag een 
nieuw project onder de aandacht brengt. Met deze aanpak hoeft u ook geen tientallen aanvragen te 
versturen, maar vindt uw project cofinanciering bij een passende selectie van fondsen, uw 
financieringspartners.   
 


