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1.  Inleiding  
 
In dit hoofdstuk worden de visie, missie en doelstellingen van de Alexander Monro Foundation (de 
Foundation) beschreven. Ook wordt aangegeven hoe de Foundation fondsen gaat werven voor de 
projecten van het Alexander Monro Ziekenhuis (het Ziekenhuis). In bijlage 1 wordt het Ziekenhuis 
nader omschreven. 
 

1.1  Visie  
De Foundation wil particulieren, bedrijven, vermogensfondsen, loterijen en subsidieverstrekkers 
motiveren om te geven, te schenken of na te laten aan het Ziekenhuis.  
 

1.2  Missie  
De Foundation werft fondsen voor projecten van het Ziekenhuis dat tot de absolute top wil behoren 
op het gebied van borstkanker. Dit geldt zowel voor projecten in en rondom de patiënten(zorg) , voor 
(wetenschappelijk) onderzoek, voor opleiding en voor onderwijs. De projecten zijn vaak innovatief en 
kunnen een lokaal, nationaal en internationaal karakter dragen.  
 

1.3  Doelstellingen  
De doelstellingen van de Foundation zijn: 

1. Het vergroten van de bekendheid van het Ziekenhuis via diverse kanalen en op relevante 
locaties bij de doelgroepen: 

- Patiënten en hun naasten. 
- Organisaties die patiënten op het bestaan van het Ziekenhuis kunnen wijzen. 
- (Potentiële) gevers. 
- Collega’s die signalen van een geefbehoefte kunnen opvangen. 
- Alle anderen die aan de Foundation kunnen bijdragen via het beschikbaar stellen van 

hun tijd en via bemiddeling naar (potentiële) gevers. 
2. Fondsen werven die het mogelijk maken om de door het ziekenhuis aangevraagde en door 

het bestuur van de foundation goedgekeurde projecten financieel (mede)  mogelijk te 
maken. Een en ander  tegen minimale kosten en tegen maximaal fiscaal voordeel. Daarbij 
worden de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de belastingdienst 
in acht genomen. 

 

1.4  Bijdragen aan de Foundation 
Er kan op drie wijzen worden bijgedragen aan de Foundation:  

1. Door het geven van geld:  
bijvoorbeeld via een gift, schenking of nalatenschap. 

2. Door het beschikbaar stellen van tijd:  
bijvoorbeeld als bestuurslid /ambassadeur of als stagiaire/vrijwilliger voor een 
specifieke opdracht. 

3. Door het verzorgen van bemiddeling:  
bijvoorbeeld door introductie bij een potentiële gevers, bij netwerkclubs of bij de 
media. 

 

2.  Externe Analyse 
 
Het is belangrijk om goed kennis te nemen van ontwikkelingen in het werkveld van de Foundation 
omdat ze van invloed kunnen zijn op de inkomsten. De meest relevante factoren worden nader 
toegelicht.  
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2.1.  Geefmarkt  
Donaties 
Ondanks de economische crisis is het totaal bedrag aan giften aan goede doelen (€ 4,7 miljard op 
jaarbasis in 2012) niet significant afgenomen. Het Goede Doelen Rapport 2013 waarin 
drieënnegentig goede doelen organisaties zijn onderzocht meldt dat de totale inkomsten van 
gezondheidsorganisaties in 2012 zelfs met 9,3% zijn gestegen. Huishoudens geven op jaarbasis 
gemiddeld € 225,- uit aan goede doelen maar verdelen dit over veel minder goede doelen dan 
voorheen. Donateurs die op maandbasis kleinere bedragen geven keren deze geefvorm steeds meer 
de rug toe. De Wet Bescherming Persoonsgegevens laat acties om deze donateurs via mail, telefoon 
en op straat te werven en te behouden steeds minder ruimte. Mensen lijken liever aan kleinere 
organisatie te geven die bovendien wat ‘dichter bij’ ze staan.  
 
Nalatenschappen 
Er wordt nog heel weinig nagelaten aan goede doelen. De combinatie van een licht structureel 
stijgende welvaart (voor sommigen) met een structureel toenemende vergrijzing vormt een ideale 
voedingsbodem voor verdere groei van nalatenschappen zeker als het gaat om nalaten aan een 
instelling waar men goede zorg ontvangt. Voordeel is dat een A.N.B.I. geen successierecht hoef af te 
dragen dus de nalatenschap volledig kan besteden.  
 
Collectes 
De traditionele collectebus maakt steeds meer plaats voor online en mobiel geven waarbij het 
persoonlijk contact ontbreekt en geven op elk moment van de dag kan geschieden en weinig 
tijdrovend is. Ook kan men in veel landen inmiddels bij het pinnen (bij een bank, winkel of 
restaurant) het bedrag verhogen zodat een goed doel van keuze iets extra’s krijgt.  Daarnaast zijn er 
bijvoorbeeld giftcards die je kunt kopen en waarvan een deel aan een goed doel kan worden 
gegeven.  

Giften en schenkingen 
De markt waar de meeste goede doelen organisaties zich de laatste jaren op richten is die van de 
vermogende particulieren. Daarbij gaat het zowel om geven als schenken aan een A.N. B.I. waarbij 
significant voordeel kan worden behaald voor de gever en schenker en de begunstigde organisatie 
geen schenkingsrecht hoeft te betalen.  
 
Subsidies 
Vaak beschikken vermogensfondsen over heel veel geld maar zijn ze moeilijk vindbaar omdat ze vaak 
niet overvallen willen worden met aanvragen. Ze voeren het liefst zelf regie over de bestedingen van 
de gelden aan projecten die passen binnen hun statutaire doelstellingen. Persoonlijke contacten met 
bestuursleden kunnen de kans op het verkrijgen van gelden substantieel verhogen.  
 
Acties  
Mensen zoeken steeds vaker een goede aanleiding om een sportieve prestatie te leveren. Dit is de 
snelst groeiende vorm van fondsenwerving die niet noodzakelijkerwijs tot enorme opbrengsten hoeft 
te leiden. Men vindt het fijn om actief te zijn en het is extra leuk als dat ook nog iets oplevert voor 
een goed doel. 
 
Sponsoring 
Tenslotte zijn veel goede doelen actief met co-branding waarbij hun naam wordt gekoppeld aan een 
merk van een bedrijf met als doel elkaars merk te versterken. De laatste jaren organiseren bedrijven 
geen grote acties meer om geld op te halen omdat ze in (financiële) problemen verkeren. Ze 
sponsoren liever door het leveren van goederen of diensten in natura. Dat kost niets maar kan wel 
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veel draagvlak creëren intern. Grotere bedrijven leggen ook dit soort afspraken vaak wel vast in een 
sponsorovereenkomst.  

 

2.2  De Gevers  
De gever kijkt kritischer dan voorheen naar de inkomsten en bestedingen van een begunstigde 
organisatie, naar de impact van een gift en naar de wijze waarop het goede doel zichtbaar is in de 
markt. Goede communicatie met (potentiële) gevers is essentieel voor fondsenwerving en voor het 
creëren van langere termijn verbondenheid. Bij fondsenwerving worden over het algemeen de vijf 
navolgende geefgroepen onderscheiden: particulieren, bedrijven, vermogensfondsen, goede doelen 
loterijen en subsidieverstrekkers. 
 

Particulieren  
De groep particuliere gevers vormt geen homogene groep. Zo geven ouderen meer dan jongeren, 
gelovigen meer dan niet-gelovigen en hoger opgeleiden meer dan lager geschoolden. Particulieren 
kunnen op de navolgende wijze een financiële bijdrage leveren aan de Foundation. 
Geven:   het doen van een gift door het overmaken van een bedrag. 
Schenken:  het opstellen van een schenkingsakte en daarmee minimaal vijf jaar aaneensluitend 

eenzelfde bedrag overmaken.  
Nalaten:  het opnemen van de organisatie in het testament als mede erfgenaam (men krijgt 

een deel van de totale erfenis) of als legataris (men krijgt een vastgesteld bedrag of 
bepaald goed).  

Actie derden: zelf een actie organiseren ten bate van de Foundation.  
 
In bijlage 2 wordt nader inzicht gegeven in geefpatronen van particulieren. Daarbij is aangetoond dat 
het percentage gevers dat op geplande wijze (donateur) en op spontane wijze (collecte) geeft 
afneemt. De categorie “spontane bijdragen die profijt opleveren voor de gever” (waaronder 
meespelen in loterijen) laat een stijging zien.  Social investment of Impact investment is de term die 
wordt gebruikt als gevers ook enig rendement willen behalen. De fiscus staat een A.N.B.I. inmiddels 
toe om projecten te starten waar gevers zowel een fiscaal voordeel kunnen genieten bij de inleg als 
enig rendement als het project succesvol verloopt. Ook zouden derden voor maximaal 10% kunnen 
participeren in zo’n project.   
 

Bedrijven  
Bedrijven zijn na particulieren de belangrijkste groep gevers. Bij bedrijven moet er een tweedeling 
worden gemaakt tussen giften (in geld en in natura) en sponsoring. Er wordt al jaren meer gegeven 
via sponsoring (€ 1,3 miljard) dan via giften in geld (€ 301 miljoen) omdat de daarbij overeen 
gekomen tegenprestaties vaak veel (media)waarde hebben.  De giften in natura (goederen en 
diensten) nemen enorm toe maar over de marktwaarde ervan wordt nog niet veel gepubliceerd 
omdat ze niet als inkomsten fondsenwerving kunnen worden geboekt. Bedrijven uit het MKB 
sponsoren vooral om betrokkenheid te tonen en lokale naamsbekendheid te behouden of  te 
vergroten.  
 
Bedrijven kunnen op de navolgende wijze een financiële bijdrage leveren aan de Foundation. 
Geven:   het doen van een gift door het overmaken van een bedrag. 
Sponsoring: het aangaan van een overeenkomst met helder benoemde tegenprestaties. 
Actie derden:  zelf een actie organiseren ten bate van de Foundation.  
 

Vermogensfondsen   
Vermogensfondsen zijn stichtingen met een eigen vermogen en in de statuten staat omschreven hoe 
het geld beheerd en uitgekeerd dient te worden. Zij beheren vaak familievermogen maar inmiddels 



 
5 

hebben ook veel bedrijven vermogen ondergebracht in een stichting ten behoeve van een ‘goede 
besteding’. In de veel gebruikte Fondsengids zijn 700 vermogensfondsen geregistreerd waar 
aanvragen kunnen worden ingediend. Er zijn er echter nog vele duizenden vermogensfondsen die 
niet of nauwelijks vindbaar zijn voor geïnteresseerden. Goed relatiebeheer kan leiden tot meer 
inzicht in deze ‘wereld’ en kan leiden tot het mogen indienen van een projectvoorstel bij het bestuur 
van een vermogensfonds. Goede doelen organisaties die zich richten op de gezondheidszorg 
ontvangen van vermogensfondsen tot op heden vooral financiering voor innovatieve projecten.  

Goede Doelen Loterijen 
Er zijn vier loterijen die geld uitkeren aan goede doelen: de Lotto, de Vriendenloterij, de Nationale 
Postcode Loterij en de Bankgiro Loterij. Voor een net opgerichte goede doelen organisatie zoals de 
Foundation is het ontvangen van gelden via loterijen niet aan te bevelen. Men moet vaak een groot 
aantal loten inkopen en aan de man brengen. Ook verlangt men vaak dat de begunstigde zelf ook een 
groot bedrag bijdraagt aan een project waar loterijgelden voor worden ontvangen. De organisatie 
moet daarnaast de A.N.B.I status hebben, al meerdere jaren bestaan en mag niet concurreren met 
loterijbegunstigden uit het werkveld. Pink Ribbon heeft een vijf jaren contract afgesloten met de 
Vriendenloterij. De Foundation kan wel een projectaanvraag doen bij Pink Ribbon die wordt 
gefinancierd met loterijgelden.  
 

Subsidieverstrekkers  
Zowel in Nederland als in het buitenland (bijvoorbeeld bij de Europese Unie) kunnen subsidies 
worden aangevraagd voor bepaalde projecten. Indien projecten in aanmerking komen voor subsidie 
uit deze kanalen zullen die zeker ontgonnen worden. Het is wel heel tijdrovend om een aanvraag 
voor te bereiden en in te dienen en de besluitvorming kan ook lang duren.   

 
Organisaties die zich bezig houden met borstkanker  
De Foundation wil een goede relatie opbouwen en onderhouden met organisaties die zich ook 
bezig houden met borstkanker in brede zin en daarvoor fondsen werven of beschikbaar hebben. Die 
kunnen zowel in als buiten Nederland actief zijn zoals de Borstkanker Vereniging Nederland, Pink 
Ribbon, KWF Kankerbestrijding, Estee Lauder, Alpe d’HuZes, academische centra en het Helen 
Dowling Instituut. Het is goed om elkaar te informeren over (fondsenwervende) plannen en waar 
gewenst ook projecten samen op te pakken en daar financiering voor te zoeken.  
 

2.3  Concurrentie Analyse 
De bekendheid van het Ziekenhuis zowel landelijk als regionaal is groeiende. In 2013 tijdens de 
opstart was het nog redelijk onbekend in directe omgeving maar nu bijna 2 jaar later begint de naam 
al enige bekendheid te krijgen. Onderbouwing en het volgen van de naamsbekendheid dient nog 
vorm te krijgen. Daarnaast is de Foundation niet de enige stichting die fondsen werft. Concurrentie 
wordt vooral verwacht op de navolgende drie vlakken: 
 
Regio:  organisaties als scholen, sportclubs, musea, goede doelen organisaties die werven in 

de gemeentes die in een ruime cirkel om Bilthoven liggen.  
Werkveld: organisaties die zich bezig houden met (borst)kanker bewustwording, (na)zorg, 

onderzoek, onderwijs en kwaliteit van leven.  
Landelijk: landelijke acties of rampen waar mensen vaak aan geven waardoor hun ‘geefpotje’ 

leeg raakt. 
 
De komst van het Prinses Maxima Centrum (voor kinderoncologie) raakt de fondsenwerving van 
Foundation bijvoorbeeld op alle drie de bovengenoemde vlakken. Op regioniveau omdat het op 10 
kilometer afstand ligt van elkaar en dezelfde particulieren en bedrijven benaderd zullen worden. Op 
werkveld niveau omdat het om kanker gaat en mensen kinderkanker altijd zielig vinden ook al 
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hebben ze er geen persoonlijke ervaring mee. Op landelijk niveau omdat er een grote 
wervingscampagne is gestart met continue media aandacht en er voldoende geld beschikbaar is om 
deze campagne lang te continueren. In bijlage 4 is de concurrentie weergegeven.  
 

2.4  SWOT analyse  
Een fondsenwervende strategie kan alleen succesvol zijn als er rekening wordt gehouden met de 
resultaten van een SWOT analyse. Voor deze analyse geldt:  
 
Interne factoren en wel beïnvloedbaar:   Strengths en Weaknesses 
Externe factoren en nauwelijks beïnvloedbaar:   Oppportunities en Threats 
 
In de tabel zijn de belangrijkste conclusies weergegeven en deze worden meegenomen in de plannen 
voor fondsenwerving.  
 
 
 

Strengths Weaknesses 

Innovatief en aansprekend 
De Foundation steunt het eerste 
borstkankerziekenhuis in Nederland dat een zeer 
innovatief project is en dat is inspirerend voor 
werknemers en bezoekers. En dat helpt bij het 
krijgen van media aandacht. 
 
Focus en betrokkenheid 
De Foundation heeft 1 begunstigde en krijgt een 
besteding op een locatie die door (potentiële) 
gevers bezocht kan worden. Impact kan zichtbaar 
worden gemaakt en dat vergroot de 
betrokkenheid. 
 
Veel netwerken 

De netwerken van medewerkers en investeerders 
bieden voldoende aanknopingspunten om op 
termijn succesvol fondsen te kunnen werven. 
 

Afhankelijkheid van het ziekenhuis  
De potentie voor fondsenwerving is sterk 
afhankelijk van de prestaties en het imago van 
het Ziekenhuis. Ook moet Ziekenhuis 
operationeel zijn om goede projecten voor 
fondsenwerving te kunnen definiëren.  
 
Beperkte middelen   
De Foundation beschikt over beperkte 
middelen en mankracht. En is dus sterk 
afhankelijk van de bijdragen in tijd en 
bemiddeling en van de inzet van stagiaires en 
afstudeerders. 
 
Beperkte kennis medewerkers 

Er is bij de huidige werknemers weinig kennis 
en ervaring op het gebied van fondsenwerving. 
Zij zullen voortdurend gestimuleerd moeten 
worden om een geefbehoefte te signaleren en 
op gepaste wijze op te volgen. 

Opportunities Threats 
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De ervaringen tot op heden laten zien dat de SWOT analyse ten tijde van de oprichting versus 2015 
ongewijzigd is. Een mogelijk gunstige ontwikkeling voor de Foundation is het feit dat een aantal grote 
goede doelen initiatieven en organisaties bekritiseerd wordt vanwege onvoldoende inzicht in kosten 
en bestedingen. Dat brengt veel gevers er toe om ‘dichter’  bij huis te geven of aan een kleinere 
organisatie waar ze de impact van hun gift zelf kunnen inschatten en vaak ook kunnen ervaren.  
 
 

3.  Strategie fondsenwerving 2014 -2018 
 

3.1  Doelstelling 1: Vergroten en onderhouden naamsbekendheid   
De Foundation en daarmee impliciet het Ziekenhuis, wordt voortdurend op de navolgende manieren 
onder de aandacht gebracht bij particulieren, bedrijven en andere organisaties die kunnen en willen 
bijdragen.  
 
Website:   Op de website van het Ziekenhuis is een link gemaakt naar de  

Foundation. Door digitalisering van de samenleving is internet een belangrijk 
medium geworden om de bekendheid te vergroten en fondsen te werven. 
Op de website wordt informatie verstrekt over de Foundation, over projecten 
waar men aan kan bijdragen en over fiscale zaken rondom geven, schenken 
en nalaten. 

Materialen:  In de brochure van het ziekenhuis wordt melding gemaakt van de 
Foundation. Informatie over de Foundation wordt gepresenteerd op panelen.  

Social media:  De Foundation wordt via social media bij velen onder de aandacht   
gebracht. Per groep van gevers is een strategie ontwikkeld om ze te 
informeren en aan te zetten tot een bijdrage. Voor serviceclubs en bedrijven 
wordt een programma op maat ontwikkeld om ze aan te zetten tot een actie 
of bedrijfsvriend te worden.  

Relatiebeheer:  Rondleidingen in het Ziekenhuis kunnen bijdragen aan het opbouwen en 
onderhouden van een netwerk van relaties. De Foundation zal ook op andere 

Grote geefpotentie 

Het Ziekenhuis ligt in een welvarende, 
dichtbevolkte regio met veel (service)clubs, goede 
bedrijvigheid en voldoende potentiële patiënten 
en bezoekers. In bijlage 5 is de geefpotentie nader 
uitgewerkt. 
 
Europese norm haalbaar 

Volgens de European Society of Breast Cancer 
Specialists (EUSOMA) moet een multidisciplinair 
team in een ziekenhuis jaarlijks minstens 150 
nieuwe patiënten met borstkanker behandelen om 
goede zorg te kunnen bieden. Het Ziekenhuis 
voldoet daar aan. 

Geefmarkt gezondheidszorg 
De geefbehoefte aan goede doelen in de 
gezondheidszorg in het algemeen en kanker in het 
bijzonder groeit nog steeds. Er is bovendien 
potentie voor nalatenschappen bij patiënten en 
hun naasten bij voldoende patiënten omvang. 

Concurrentie fondsenwerving 
Zowel binnen de regio, binnen het werkveld als 
landelijk zijn concurrenten actief. Er zal veel tijd 
besteed moeten worden aan het verkopen van 
de ‘USP’ van het Ziekenhuis om de 
fondsenwerving tot een succes te maken.  
 
Onzekerheid over zorgstelsel 
Wijzigingen in het zorgstelsel kunnen invloed 
hebben op het type zorg dat aangeboden kan 
worden en daar hangt de toekomst van het 
Ziekenhuis en dus ook de Foundation van af.  
 
 
 
Economische situatie 
Alhoewel de totale inkomsten van de goede 
doelen markt niet significant zijn afgenomen 
zijn noch de potentie en noch de behoefte om 
te geven de komende jaren moeilijk in te 
schatten.  
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plekken aanwezig kunnen zijn om presentaties te verzorgen om daarmee 
relaties op te bouwen met de aanwezigen en hun achterban. Dat kan ook de 
kans op toegang tot vermogensfondsen en subsidieverstrekkers en de kans 
op het krijgen van media aandacht voor het Ziekenhuis vergroten.  

 

3.3  Doelstelling 2: Fondsenwerving Foundation 
 
De foundation heeft geen doelstelling om fondsen te verwerven om haar eigen vermogen te 
vergroten maar om ingediende projecten (mede) te kunnen financieren. 
Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor het indienen en uitvoeren van de projecten. De foundation 
voorziet alleen in een financiële bijdrage. In aanvang begint de fondsenwerving  daarom met een 
specifiek doel voor ogen dat voortkomt uit een project.  
 
Gedurende het jaar zullen, in nauwe samenspraak met het Ziekenhuis en in het belang van een te 
financieren project, de volgende activiteiten worden ingezet om de fondsenwerving goed te kunnen 
starten en te continueren.  
 
Fondsenwerving particulieren:   

- Gesprekken voeren met patiënten en met particulieren in geselecteerde regio’s hoe 
zij zouden willen bijdragen. 

- Presentaties geven bij netwerken, serviceclubs, banken en andere relevante partijen 
in geselecteerde regio’s. 

 
Fondsenwerving bedrijven: 

- Bedrijven analyseren en selecteren op geefpotentie in geselecteerde regio’s en 
gesprekken voeren hoe zij zouden willen bijdragen. 

- Bedrijfsvrienden concept testen en uitrollen. 
- Acties derden zoeken om begunstigde van te worden.  

 
Fondsenwerving vermogensfondsen: 

- Een aanvraag indienen bij vermogensfondsen zodra een project is geaccordeerd. 
- Een aantal gesprekken voeren met mensen die de Foundation onder de aandacht 

kunnen brengen bij voor hen bekende vermogensfondsen. 
 
Fondsenwerving loterijen: 

- De ontwikkelingen op de markt van de loterijen volgen. 
- Aansluiting zoeken bij organisaties die loterijgelden krijgen om daar projecten in te 

dienen. 
 
Fondsenwerving subsidieverstrekkers 

-  Een aanvraag indienen bij subsidieverstrekkers zodra een project is geaccordeerd. 
- Aansluiting zoeken bij personen of organisaties die toegang hebben tot relevante 

subsidieverstrekkers.  
 
In bijlage 5 wordt de fondsenwerving voor particulieren en het bedrijfsleven nader toegelicht.  
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4. Aanpak fondsenwerving bij particulieren en bedrijven en communicatie 

 
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Nederland. Zo krijgt 
gemiddeld 1 op de 8 vrouwen in haar leven borstkanker. Voor vrouwen van 30 tot 60 jaar is het één 
van de belangrijkste doodsoorzaken. Dit aantal is ontzettend hoog en leidt tot een grote 
betrokkenheid onder deze groep vrouwen en hun naasten. Op basis van deze kennis wordt gekozen 
om de fondsenwerving bij voorkeur te starten bij vrouwen die bij voorkeur ouder dan 30 jaar zijn. 
Aansluitend kan worden gestart met mannen die bij voorkeur boven de 30 jaar oud zijn. 

 
Geografische segmentatie 
Op basis van de analyses in bijlage 3 wordt gekozen om de fondsenwerving bij voorkeur te starten in 
onderstaande volgorde. 

1. Naarden, Blaricum en Laren. 
2. De Bilt, Leusden, Utrechtse Heuvelrug, Bussum, Muiden, Bunnik, Houten en Wijdemeeren. 
3. Woudenberg, Renswoude, Huizen, Eemnes, Wijk bij Duurstede en Bunschoten. 
4. Zeist, Soest, Amersfoort, Rhenen en Baarn. 
5. Utrecht, Hilversum, Weesp en Nieuwegein. 

De gemeentes ten westen van Utrecht worden niet benaderd omdat daar andere ziekenhuizen actief 
zijn die veel patiënten behandelen.  
 
Fondsenwerving bij particulieren op basis van demografische en geografische segmentatie 
Op directe wijze: 

- Gesprekken voeren met patiënten van het Ziekenhuis en hun naasten. 
- Presentaties geven bij groepen particulieren (bij voorkeur vrouwen netwerken) die 

geefpotentie hebben. 
Op indirecte wijze: 

- Gesprekken voeren met bankiers, notarissen en family officers die de belangen van 
vermogende particulieren behartigen.  

- Gesprekken voeren met vermogende particulieren op basis van introductie. 
 

Tijdens deze gesprekken moeten concrete projecten onder de aandacht worden gebracht en getest 
op haalbaarheid voor fondsenwerving. Als ze voldoende aanspreken kunnen ze door die particulieren 
gefinancierd gaan worden.  
 
Fondsenwerving bij bedrijven op basis van demografische en geografische segmentatie 
 
Voor bedrijven is betrokkenheid van een medewerker of van een klant een belangrijke drijfveer om 
te geven aan een goed doel. Bedrijven moeten nader in kaart worden gebracht maar dienen zich in 
ieder geval te onderscheiden door:   

- Een groot aantal vrouwelijke medewerkers in de leeftijd 30 tot 60 jaar. 
- Een vrouw in de leeftijd van 30 tot 60 jaar die klant is.  
- Een vestiging in Utrecht en omgeving of de Utrechtse Heuvelrug.  

 
Het bedrijf kan op drie manieren geven.  

1. Als bedrijf geven. 
2. Werknemers vragen te geven en dan als bedrijf verdubbelen. 
3. Klanten vragen te geven en dan als bedrijf verdubbelen.  

 
Er zal een bedrijvenclub worden opgericht die afhankelijk van hun bijdrage gebruik kan maken van 
een aantal tegenprestaties. 
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Onderstaand een overzicht van de wijze waarop met de diverse doelgroepen zal worden 

gecommuniceerd. 

Middel 
Doelgroep 

Website Brochures Social media Relatiebeheer Samenwerking 

Particulieren x x x x - 

Bedrijven/Service clubs x x x x x 

Vermogensfondsen x x x x - 

Goede Doelen Loterijen - - - - - 

Subsidie verstrekkers x x x x - 
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5. Bronvermelding  
 
Voor het verzamelen van achtergrondinformatie zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 
Organisaties en documenten 

- IF (Instituut Fondsenwerving) 
- Goede doelen keurmerk (per regio) 
- Loterijen 
- VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen) 
- Vakblad fondsenwerving 
- FIN Belangenorganisatie van vermogensfondsen  
- De Fondsengids  
- Brochure La suite- concertgebouw 
- IF boekje Geef om uw regio versie Utrecht  
- Goede Doel Rapport 2013, VFI via http://www.vfi.nl/branche-informatie/feiten-en-cijfers-

2011 
- Vermogen om te geven, ABN AMRO, Economisch Bureau, charitas anno 2012 via 
http://www.cbf.nl/Uploaded_files/Zelf/ABNAMROBokelohPetal2012Vermogenomtegeven.pdf 

 
Websites: 

- www.cbs.nl 
- www.cbf.nl  
- www.goededoelen.nl 
- www.quote500.nl  
- www.instituutfondsenwerving.nl 
- http://www.verenigingvanfondsen.nl/ 
- http://www.mindwize.nl 
- http://www.filantropium.nl 
- http://www.wwav.nl/news/8 
- http://www.wwav.nl/case/18 

http://www.vfi.nl/branche-informatie/feiten-en-cijfers-2011
http://www.vfi.nl/branche-informatie/feiten-en-cijfers-2011
http://www.cbf.nl/Uploaded_files/Zelf/ABNAMROBokelohPetal2012Vermogenomtegeven.pdf
http://www.cbs.nl/
http://www.cbf.nl/
http://www.goededoelen.nl/
http://www.quote500.nl/
http://www.instituutfondsenwerving.nl/
http://www.verenigingvanfondsen.nl/
http://www.mindwize.nl/
http://www.filantropium.nl/
http://www.wwav.nl/news/8
http://www.wwav.nl/case/18
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Bijlage 1 Achtergrondinformatie Alexander Monro Ziekenhuis 
 
Eén gespecialiseerd ziekenhuis waarin alle artsen en verpleegkundigen zich richten op dezelfde 
aandoening: borstkanker. Er wordt gestreefd naar snellere, betere en persoonlijke zorg.  
 
De Schotse chirurg Alexander Monro publiceerde in de zestiende eeuw over opereren bij 
borstkanker. Hij stelde als eerste voor om borstkanker apart te bestuderen en behandelen. In het 
Ziekenhuis is er veel tijd en persoonlijk aandacht voor de patiënt. Voor een gesprek is bijvoorbeeld 25 
minuten gepland in een mooie spreekkamer. Alle medewerkers (inclusief medici) zijn werkzaam in 
loondienst en gaan jaarlijks gemiddeld 12.000 bezoekers ontvangen. Hiervan zal 15-20% borstkanker 
hebben en behandeling moeten ondergaan.  
 
Het betreft 100% verzekerde zorg. Patiënten kunnen door de huisarts, de bedrijfsarts of de 
borstkanker screening artsen worden doorverwezen. Mensen kunnen komen voor diagnose, 
behandeling en reconstructie. Het Ziekenhuis beschikt over state of the art apparatuur waaronder 
een 3D Tesla MRI scanner en een 3D echografiesysteem. In het Ziekenhuis zijn 5 spreekkamers, 2 
operatiekamers, 8 slaapkamers, 1 ruimte voor dagbehandeling voor 4 personen en 1 ruimte voor 
chemotherapie voor 12 personen. 
 
Het Ziekenhuis heeft het Zelfstandige Kliniek Nederland (ZKN) keurmerk. Het Ziekenhuis zal het 
keurmerk van het Nederlands Instituut Accreditatie Ziekenhuizen (NIAZ)  ontvangen als het goed 
draait. In 2014 is het Roze Lintje van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) toegekend 
waarmee het ziekenhuis als betrouwbare partner bekend  staat.  
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Bijlage 2 Overzicht van geefgedrag (onderzoek 2012) 
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Bijlage 3 Concurrentie analyse 
 
Hoe hoger de score op locatie:  hoe dichterbij de organisatie ligt op postcode. 
Hoe hoger de score op doel:  hoe meer het doel van die organisatie zich richt op borstkanker. 
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Bijlage  4 Overzicht van besteedbaar inkomen per huishouden 2013 

 
  
  
 
  
 


