Friend- & Fundraisingskills (FFS) – trainers Lambert Mutsaers en Peter Verbaas

De FFS-workshop is een vaardigheidsworkshop met als doel: hoe kom je in twee gesprekken tot een zakelijk
resultaat? Denk bijvoorbeeld aan een sponsorsamenwerking, een particuliere schenking
of een ambassadeur die zijn netwerk in wil zetten. En hoe kom je tot persoonlijke relaties met potentiële
financiers? In deze workshop leer je je verzoeken om steun (friends & funds) op een andere manier te
benaderen, wat leidt tot effectievere en snellere resultaten en duurzame financierings-, donor-, sponsor- of
klant-relaties. Na een korte theoretische uitleg ga je door middel van rollenspellen zelf oefenen. Na deze
dag weet je:
• Wat er anders is aan relationeel en adviserend fundraising ten opzichte van traditionele fundraising
• Relaties (friends) aangaan en opbouwen tot doelgerichte relaties (funds)
• Behoeftes van je potentiële sponsor onderzoeken en oplossingen vaststellen
• Het eigen aanbod als oplossingen presenteren
• Omgaan met tegenwerpingen en toezegging tot actie (close)
Voor wie is deze workshop? Algemene, zakelijke en creatieve directies en management, marketing en
fundraising medewerkers en iedereen die in contact komt/kan komen met financiers, sponsors, donateurs,
publiek en/of klanten.

Vrijwilligersmanagement – trainer Ton Meeles

Goed vrijwilligersmanagement kan een optimaal hulpmiddel zijn om de visie en missie van de instelling te
verwezenlijken en mensen aan de organisatie te binden. ‘Het veld’ zit te springen om vrijwilligers. Maar:
nieuwe vrijwilligers uit andere groepen benaderen, hoe doe je dat eigenlijk? Organisaties zijn hard op zoek
naar methodieken, handreikingen en adviezen. De workshop richt zich op het vinden, binden en verbinden
van vrijwilligers aan de organisatie. Want hoe bemiddel je voor al die uiteenlopende groepen? Wat heb je
de nieuwe vrijwilligers te bieden? En wat vergt het van je organisatie? Door het ontwikkelen van een
stappenplan wordt ervoor gezorgd dat niets wordt vergeten. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:
• Visie op vrijwilligers
• Doel vrijwilligersbeleid
• Positie van vrijwilligers
• Taken en taakafbakening vrijwilligers
Voor wie is deze workshop? Bestuur, directie, management en coördinatoren van vrijwilligers.
De workshops starten om 09:30 uur en duren tot ca 17:00 uur. De workshops gaan door bij een minimum
van 8 deelnemers.
Kosten & annulering:
De kosten van deze workshops zijn € 180,00 excl. btw per persoon per workshop, dit is inclusief koffie, thee
en lunch. Je bent verzekerd van een plek na ontvangst van de betaling.
Mocht je onverhoopt niet kunnen, dan kun je altijd een vervanger sturen. Graag ontvangen wij dan per mail
de naam van de nieuwe deelnemer.
Indien je je afmeldt en geen vervanger hebt, dan hanteren wij de volgende annuleringsregels:
• Annulering tot 14 dagen van tevoren: teruggave van 50% van het deelnemersgeld
• Annulering binnen 14 dagen van tevoren: geen recht op teruggave van het deelnemersgeld

