
 

Fondsenwerving is zeker niet iets dat alleen maar door uw stichting hoeft te worden gedaan. Internationaal 
zijn er steeds meer mogelijkheden voor uw partner om ook zelf fondsen te werven. Neem het nieuwe 
programma waar Wilde Ganzen mede-initiatiefnemer van is, the Change the Game Academy. Dit programma 
richt zich erop om uw partner te ondersteunen bij het ontwikkelen van de eigen capaciteit om lokaal, 
nationaal en wellicht zelfs internationaal ondersteuning te vinden voor projecten. Maar helemaal nieuw is 
het niet dat NGO’s zelf ook financiering aanboren. Op internationaal vlak is er al jaren een beweging gaande 
van NGO’s die zichzelf proberen te professionaliseren om zodoende financiering aan te kunnen boren. In dit 
artikel gaan we kijken hoe fondsenwerving buiten Nederland in zijn werk kan gaan. Hopelijk vindt u hierin tips 
en inspiratie om te delen met uw projectpartner! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inleiding 
 

Nederland, voor de bankencrisis. De Nederlandse overheid, jarenlang een internationale voorbeeld als het 
ging om de hoogte van het percentage van het BNP dat beschikbaar werd gesteld voor internationale hulp, 
verdeelde haar budget voor kleine projecten jarenlang over verschillende loketten, goed toegankelijk voor 
kleine stichtingen. De gemiddelde Nederlander gaf bovendien vaak en gul. Controle op de doelmatigheid van 
de hulp: niet om over naar huis te schrijven. In 2007 kwamen in fondsenwervingsland de eerste berichten 
binnen dat fondsen een tijdelijke aanvraagstop hadden. Het vermogen van sommige fondsen had een flinke 
deuk opgelopen door risicovol beleggen. In de politiek en maatschappij gingen stemmen op om te 
bezuinigen. Het subsidiebeleid voor kleine projecten is in de loop van pakweg 8 jaar gekrompen van gul en 
toegankelijk naar vrijwel niet bestaand. Onder donateurs groeide de kritiek op de effectiviteit en hoeveel 
geld er aan de strijkstok bleef hangen bij goede doelen. De Belastingdienst introduceerde de ANBI-
beschikking en enkele jaren later de publicatieplicht. Het resultaat van een beweeglijk aantal jaren: 
fondsenwerving voor kleine stichtingen is er zeker niet makkelijker op geworden.  
Maar, hoe klein de stichting ook is, professionaliteit en transparantie blijken een uitweg te bieden. Voor 
stichtingen die hun boeltje op orde hebben en goed onderbouwde, verantwoorde projecten willen uitvoeren 
is nog steeds geld te vinden. Grofweg hetzelfde principe kunnen we toepassen op internationale 
fondsenwerving: NGO’s, ook de kleine, die hard werken om professioneel te kunnen functioneren, die goede 
projecten op papier kunnen zetten en graag willen leren hoe ze hun fondsenwerving moeten aanpakken, 
kunnen een eind komen met het op eigen kracht vinden van financiële ondersteuning.  
Door als stichting met uw partner af te spreken allebei aanvragen te gaan doen, optimaliseert u de kansen 
op volledige financiering van het beoogde project. Maar waar begint zoiets? 
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Niet beginnen bij X, Y, Z 
 

De valkuil voor veel stichtingen en/of hun partners is wanneer men direct aan de slag wil met het project en 
dus als eerste op zoek gaat naar geld. Daarbij worden belangrijke startpunten vaak overgeslagen: wat is 
concreet onze doelstelling? Hebben we voldoende capaciteit in huis? Staan alle neuzen dezelfde kant op en 
doet iedereen een duit in het zakje qua werkzaamheden? Vergaderen we? Hebben we goed bepaald hoeveel 
geld we nodig hebben voor een bepaald project en is dat wel realistisch, gezien onze schaalgrootte? Hebben 
we goede contacten met de overheid en onze gemeenschappen? Voorbeelden van de do’s en don’ts voor 
NGO’s zijn er online in overvloede. Kijk maar eens naar deze pagina’s: 

• https://matadornetwork.com/change/how-to-start-a-successful-ngo-in-10-steps/ 

• https://www.dochas.ie/sites/default/files/Good_Small_NGO_principles.pdf 

• https://www3.fundsforngos.org/category/how-to-start-and-build-a-successful-ngo/  
 

Per land is de regelgeving voor NGO’s uiteraard verschillend en daar moet rekening mee gehouden worden. 
Ook is het een goed idee als de NGO een externe adviseur betrekt bij de opstartfase om te ondersteunen bij 
het opzetten van een stevige lokale organisatie. Dit kan ook een zeer goed middel zijn als de NGO op enig 
moment vastloopt en wat ondersteuning nodig heeft om weer vooruit te kunnen. 
  

https://www.changethegameacademy.org/
https://matadornetwork.com/change/how-to-start-a-successful-ngo-in-10-steps/
https://www.dochas.ie/sites/default/files/Good_Small_NGO_principles.pdf
https://www3.fundsforngos.org/category/how-to-start-and-build-a-successful-ngo/


 

Het zelf uitpuzzelen hoe de NGO optimaal kan functioneren vergt voorbereiding, in- en extern overleg en 
dingen op papier kunnen zetten. Maar er zijn ook trainingen voor bestuursleden van NGO’s, zoals het 
eerdergenoemde Change The Game Academy, een programma dat zichzelf – na wat kleine groeipijntjes – 
enorm heeft bewezen. Op de website zijn online toolkits te vinden over administratie, bestuur en 
communicatie, specifiek voor NGO’s. Maar ook de groepstrainingen voor board c.q. staff members van NGO’s 
over lokale fondsenwerving, zijn toegankelijk en leerzaam.  
Ongetwijfeld is er in veel landen een scala aan NGO-trainingen beschikbaar om de eigen capaciteit te 
vergroten. Als Nederlandse partner is het goed om wat budget beschikbaar te stellen als de NGO graag een 
training zou willen volgen, maar daar geen geld voor heeft. In Nederland komt het een organisatie ten goede 
om af en toe een cursus bij te wonen en hetzelfde geldt voor onze partners.  
Lokale of provinciale overheden kunnen uw partner bovendien vertellen welke gelijksoortige projecten of 
organisaties er zijn die een voorbeeldfunctie vervullen. Ga daar (met uw lokale bestuur, uiteraard) eens op 
bezoek of vraag of een (ervarings-)deskundige eens op uw project komt kijken. 
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Institutionele fondsen 
 

Er zijn verschillende databases waar internationale fondsen genoemd staan, waaronder 
https://www.bond.org.uk/hubs/funding-opportunities en www.fundsforngos.org.  
Houd samen met uw partner elke maand de nieuwe mogelijkheden in de gaten en probeer te oefenen in het 
indienen van aanvragen. Internationale fondsen worden vanuit de hele wereld aangeschreven, dus de kans 
dat een aanvraag wordt gehonoreerd is klein. Desondanks is het goed om ervaring op te doen en wellicht 
wordt er soms een aanvraag wèl gehonoreerd.  
Enkele tips voor uw partner: 

• Write a project proposal with a starting date of appr. a year from the moment of writing. 

• Base the project proposal on the actual needs and the best solution to meet these needs, so don’t write a 
proposal based on the funding opportunities that you hope will fund you. 

• Write a SMART proposal: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-related 

• Ask stakeholders or partners to read the proposal and give you feedback, and improve where needed. 

• Write a funding plan based on: 
o local funding: contribution from the target group (could be in kind) 
o local funding: contribution from your national or provincial government 
o local funding: other stakeholders 
o funding from existing international partners (specify which organisations) 
o funding from new international funding partners (specify where you’ll be applying) 

• Apply to more organisations with the same proposal, and be open about your funding plan (attach it as an 
annex). You will get rejections, but hopefully also enough funds accepting and supporting your proposal. 

• Make a plan B budget for yourself: if full funding doesn’t become available, can you implement a smaller version 
of the project? 

• Find out the exact application procedure and follow it meticulously. If there is none, inform if you may apply 
with a full proposal and attach a Concept Note. 

• Write a personalized cover letter for each application, showing that you have made an effort to interest yourself 
in the fund you’re applying to and try to find common ground between your goals and your potential funder’s 
goals, mission or experience. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ambassades 
 

Buitenlandse ambassades hebben vaak potjes beschikbaar voor kleinschalige projecten, zoals die van u en 
uw partner. Vaak kunt u gedurende een bepaalde periode (een zgn. tender of call for proposals) een aanvraag 
indienen bij deze potjes. Enkele voorbeelden: 
 

 
Duitsland 
In meerdere landen heeft Duitsland via haar ambassade een Grant Program, waaronder in Zimbabwe: 

https://www.bond.org.uk/hubs/funding-opportunities
http://www.fundsforngos.org/


 

Elk jaar worden er 10 tot 15 projecten gefinancierd met een bijdrage van rond de € 8.000,-, in uitzonderlijke 
gevallen hoger. Hier vindt u een overzicht van projecten die eerder zijn gefinancierd door de Duitse 
ambassade in Zimbabwe en of uw partner ook een aanvraag kan indienen. Zoek uit of er in uw projectland 
een Duitse ambassade met een Grant Program is, waar uw partner een aanvraag kan indienen. 
 

Verenigde Staten 
De Amerikaanse ambassade in Ghana heeft een Public Affair Small Grants program. Hier kunnen kleine NGO’s 
een aanvraag indienen voor projecten die vallen binnen de volgende doelstellingen: 

• Improve Governance, Strengthen Democratic Institutions, and Promote Accountability 
• Promote Opportunity and Development by Investing in Health and Education 
• Maintain and Bolster Peace and Security 
• Spur Sustained Economic Growth, Trade and Investment 

Meer informatie hierover vindt u hier. Om te zien of de Amerikaanse ambassade in uw projectland ook een 
Grant Program heeft, zoekt u de betreffende ambassade op in dit overzicht. 
 

Canada 
Op deze pagina kan uw partner zoeken naar een Canadese ambassade in uw projectland. Hier vindt u actuele 
calls, calls die er aan zitten te komen en calls die al gesloten zijn, maar wellicht nog terugkomen. 
  

Ga samen met uw partners eens uitpuzzelen welke ambassades er zijn in uw projectland en welke mogelijk 
een Grant Program hebben! 
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Overheden en bedrijven 
 

In een toenemend aantal landen zijn grotere bedrijven verplicht een deel van hun omzet terug te laten 
vloeien in de maatschappij, middels bijdragen in tijd, geld of MVO-projecten. Ook hebben nationale, 
provinciale of zelfs gemeentelijke overheden van projectlanden eigen subsidieprogramma’s. Vraag hiernaar 
bij uw partner of bij grotere organisaties of overheidsinstanties en gebruik deze kennis om samen contacten 
te leggen. Zoals zo vaak kan het van belang zijn of uw partner al contacten heeft. Als u of uw partner al een 
voet tussen de deur heeft of warme contacten heeft, is het veel makkelijker om vorm te geven aan een 
samenwerking waarbij bedrijven of overheden uit het projectland een rol gaan spelen in uw projecten. Het 
kan inhouden dat er korting wordt gegeven voor materialen, dat er wordt bijgedragen voor salariskosten om 
de continuïteit van een project te garanderen of dat er technische assistentie beschikbaar wordt gesteld. 
Enkele tips voor uw partner: 
 
Who you know.. 

• Dig further into your network and try to set up meetings with people who have connections to companies, 
government representatives or other organisations. You could present your project proposal and ask them to 
partner with you.  

• Partner with other initiatives you know. You could propose a joint training or brain storming session or visit 
each other’s projects.  In other words, show your commitment to being a professional partner and try to 
strengthen each other, more so than just focussing on finding financial support. 

 

Finding new contacts.. 
Search through google, your network, during training days or otherwise for possible new (international) partners. Don’t 
just send e-mails asking for financial support. They often won’t be read or answered. Try to find out about their 
involvement in projects, preferably near your project: what kind of projects do they do and how do they do them. Try to 
see if you can find local contacts or meet with them. Try to look for possibilities where a partnership might benefit both 
their work and yours. Create a lot of goodwill in your network. It will come back to benefit your projects at some point. 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dit artikel is opgesteld voor leden van het BIS KennisNet en is een inleiding op internationale fondsenwerving. 
Ziet u aanknopingspunten voor uzelf of uw partner, maar heeft u nog vragen? Bel of mail gerust voor overleg 
en advies over of uw specifieke situatie. 

https://harare.diplo.de/zw-en/themen/politik/-/1792926
https://gh.usembassy.gov/education-culture/public-affairs-small-grants/
https://www.usembassy.gov/
https://travel.gc.ca/assistance/embassies-consulates
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/open_calls-appels_ouverts.aspx?lang=eng

