
  
  

3-daagse training nalatenschappen werven voor cultuur   

Voor veel goede doelen zijn nalatenschappen een belangrijke en sterk groeiende bron van 

inkomsten. Culturele instellingen profiteren nog onvoldoende van deze ontwikkeling, terwijl hun 

betrokken achterban veel kansen biedt om deze manier van fondsenwerving  te versterken.  

  

Daarom hebben Arjen van Ketel Legacy Fundraising & LVWB Fundraising in 2018 samen  de 3-daagse 
training nalatenschappen werven voor cultuur ontwikkeld. Een intensieve en inspirerende training 

die gegeven wordt door Arjen van Ketel, Fusien Verloop en Marischka Leenaers. Er worden ook 

verschillende gastsprekers uitgenodigd. Als onderdeel van de training maak je een beknopt ‘plan van 

aanpak nalatenschappen werven’ voor jouw organisatie en oefen je gesprekstechnieken. Voor iedere 

trainingsdag bereid je ‘huiswerk’ voor. Na de tweede dag bespreek je tijdens een coaching gesprek je 
plan van aanpak 1-op-1 met één van de docenten. Inmiddels hebben we met succes 4 edities van 

deze training georganiseerd. Voorjaar 2022 vindt de 5e editie plaats.   

  

De training is bedoeld voor senior fondsenwervers van culturele instellingen die zich (verder) willen 

ontwikkelen op het gebied van nalatenschappenwerving.   

  

Programma op hoofdlijnen   

  

Dag 1   

• Introductie nalatenschappenwerving   

• De psychologie van de schenker / motieven van nalaters   

• Praktijkcase met gastspreker  

• Afhandelen van een nalatenschap    

Huiswerk voor het plan van aanpak   

Dag 2   

• Nalatenschappen werven en ethiek  

• Technische en juridische aspecten van nalatenschappen   

• Start met je eigen plan van aanpak: doelgroep, motieven, boodschap en wervingsaanpak    

• Praktijkcase met gastspreker  

 

 Huiswerk voor het plan van aanpak   

Individueel coaching gesprek over jouw plan van aanpak met één van de docenten  

 Dag 3   

• Gesprekstraining nalatenschappen met trainingsacteur  

• Presentatie plan van aanpak aan elkaar   

• Afronden en evaluatie   

    



  
  

Praktische informatie  

De training vindt plaats in Amsterdam op woensdag 9 februari, woensdag 9 maart en woensdag 20 

april, van 9.30 tot 17.00 uur. I  

De kosten bedragen €1545,- per persoon,  inclusief lunches, lesmateriaal en het handboek 

nalatenschappen werven van Arjen van Ketel. Tot 1 december geldt een early bird tarief van €1395,- 

per persoon.  
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Marischka Leenaers 

marischka@lvwbfundraising.nl.   

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arjen van Ketel (06-1444 9950), Fusien Verloop  

(06-5586 4661) of Marischka Leenaers (06-2950 4163) of een mail sturen naar 

marischka@lvwbfundraising.nl.   

  

Wat vinden de deelnemers?   

Buitengewoon leerzame training die goed aansluit bij de praktijk. De cursusleiders zijn erg 

inspirerend’. Rob Tigelaar, development officer Museum Catharijneconvent  

‘Een praktische training die je meteen inzicht geeft in alle aspecten rondom nalaten, aandacht 

besteed aan vaardigheden voor gesprekken en zorgt voor een vliegende start met een plan van 

aanpak dat je gedurende de trainingsmaanden opstelt.’ Marloes Janssen, private donations manager 

IDFA  

‘Ik heb heel veel aan de cursus gehad. De balans tussen theorie en praktijk, en tussen inspiratie van 

andere instellingen en aan de slag gaan met je eigen plannen was uitstekend’. Yolande Zuijdgeest, 

Medewerker Development & Relations Residentie Orkest  

‘Heel nuttige en inspirerende training. We hadden de eerste stappen op het gebied van 

nalatenschappenwerving al gezet en nu voel ik me goed toegerust om de werving doelmatiger aan 

te pakken’. Janneke Barten, hoofd Fondsenwerving & Relatiebeheer Stadsschouwburg & 

Philharmonie Haarlem  

  

Over het Initiatief Nalaten & Cultuur   

Het Initiatief Nalaten & Cultuur wil een bijdrage leveren aan het vergroten van het aantal 
nalatenschappen aan kunst en cultuur.  Dat doen we door het delen van kennis en ervaring in 

trainingen, trajecten op maat en onderzoek.   

Het Initiatief Nalaten & Cultuur is opgezet door Arjen van Ketel, legacy fundraising en LVWB 
Fundraising, specialisten in fondsenwerving en mecenaat.  In dit Initiatief verbinden we de 

jarenlange ervaring van onze bureaus in beide sectoren en bieden we een aanbod op maat dat 
aansluit bij de doelgroepen en huidige fondsenwerving in de culturele sector. Meer informatie: 

www.arjenvanketel.nl en www.lvwbfundraising.nl.    

  

http://www.arjenvanketel.nl/
http://www.arjenvanketel.nl/
http://www.lvwbfundraising.nl/
http://www.lvwadvies.nl/

