LVW TRAINEES: DOENERS MET VERSTAND
Van trainee tot fondsenwerver: in korte tijd 'fit for the job'
BIEDT ONZE TRAINEE VOOR U DE OPLOSSING?
Steeds meer non profit organisaties willen starten met sponsor- en fondsenwerving en zoeken
een goed gekwalificeerde en betaalbare fondsenwerver. Dit blijkt lastig. Ons bureau heeft een
aanpak ontwikkeld om u hierbij te helpen. We hebben een team van talentvolle jonge
fondsenwervers die door een ervaren adviseur begeleid ingezet kunnen worden in uw
organisatie: LVW Trainees. Ze zijn enthousiast om in de fondsenwerving te beginnen en
beschikken over de juiste vooropleiding en competenties om het vak snel op te pakken. Bij het
uitvoeren van uw fondsenwervingsplannen worden zij begeleid door senior consultants van
LVW. Zo bieden we u de optimale mix van jarenlange ervaring en enthousiast talent voor een
starterstarief.
HOE WERKT HET?
Fondsenwerving is een hands on vak, naast brains zijn er ook muscles nodig. Leenaers Verloop
van der Westen biedt advies in combinatie met uitvoeringskracht. We helpen u met het
ontwikkeling van een plan van aanpak voor de fondsenwerving en onze trainees voeren het voor
u uit onder onze begeleiding. Op de basis van uw vraag selecteren wij de juiste trainee die bij u
past.
1. LVW Advies werft doorlopend kandidaten.
2. Samen selecteren we de juiste persoon voor uw opdracht.
3. Vervolgens maken we een plan van aanpak en vertalen het naar concrete actiepunten
voor de trainee. Uw bestaande fondsenwervingsplan kan ook als startpunt dienen.
4. Wekelijks overlegt de senior consultant met de trainee over de voortgang.
5. Daarnaast vindt regelmatig voortgangsoverleg plaats met de opdrachtgever en de
trainee.
6. Naast coaching ‘on the job’ volgt de trainee een basisopleiding tot fondsenwerver bij
LVW.
7. Uitgangspunt is dat de trainee na een half jaar tot een jaar, bij wederzijdse tevredenheid,
als junior fondsenwerver in dienst van de opdrachtgever kan treden.
DE LVW TRAINEES
Wij selecteren competente, pas afgestudeerde ‘doeners met verstand’, die zeer gemotiveerd zijn
om in de fondsenwerving aan de slag te gaan. Zij worden geselecteerd op basis van:
• sociaal en communicatief
• binnen- en buitenwereld met elkaar verbinden
• zelfstandig en besluitvaardig
• proactief, enthousiast, flexibel
• uitstekende studieresultaten én actief in (vrijwilligers)werk en besturen
• breed georiënteerd en ondernemend
• maatschappelijk betrokken en actief
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VOORDELEN VOOR U
• betaalbare en professionele uitvoering van uw fondsenwerving(splan) door begeleiding van
LVW senior adviseur
• ontwikkeltraject trainee wordt afgestemd op uw fondsenwervingsdoelen
• integraal uurtarief (senior adviseur en trainee)
• snelle professionele groei van de trainee/toekomstige medewerker
• geen werkgeversrisico in opstartfase van uw fondsenwerving
• geen tijd en kosten voor werving en selectie
• geen kosten voor opleiding van (uw aanstaande) medewerker
INZET EN TARIEVEN
De trainee is in dienst van Leenaers Verloop van der Westen, die de opdracht aanneemt en
verantwoordelijk is voor het eindresultaat, inclusief het functioneren van de trainee. Een
effectief traineeship komt in praktijk neer op circa 900 uur werkervaring1, ofwel 1 fte gedurende
een half jaar of 0,5 fte gedurende een jaar. Afhankelijk van de opdracht maken we een voorstel
op maat voor uw organisatie. Het uurtarief bedraagt rond de €40 2 , voor de inzet van de trainee
èn de senior adviseur, plus een vergoeding van de feitelijke onkosten (reizen, telefoonkosten
zakelijk). Met goedvinden van u en de trainee loopt na 900 uur het traineeship over in een
arbeidsovereenkomst. U neemt dan een volledig ingewerkte en voor uw campagne opgeleide
fondsenwerver in dienst, die vanaf dat moment de voortgang en verdere ontwikkeling van uw
fondsenwerving zelfstandig voortzet.
Bij onverhoopt vertrek of disfunctioneren van de trainee borgt LVW het doorlopen van de
fondsenwerving en instroming van een nieuwe trainee.
Voor meer informatie:
Denkt u dat een trainee de oplossing kan zijn voor uw organisatie of wilt u meer weten? Neem
contact met ons op.
Sofie Bienert (06-14149014, sofie@lvwadvies.nl)
Marischka Leenaers (06-29504163, marischka@lvwadvies.nl)
Fusien Verloop (06-55864661, fusien@lvwadvies.nl)
Hans van der Westen (06-22397980; hans@lvwadvies.nl)
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Inclusief de begeleidingsuren van de senior adviseur
Afhankelijk van de complexiteit en de omvang van de opdracht kan dit bedrag enigszins variëren
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