
Vacature 
Institutionele Fondsenwerver 

Gezondheid gaat over grenzen 

Wemos streeft naar een wereld waarin het recht op gezondheid van ieder mens is 

gewaarborgd. Een wereld waarin de voorwaarden voor een gezond leven aanwezig zijn en 

iedereen daar in gelijke mate van profiteert. Een wereld waarin overheden hun verplichtingen 

nakomen om het recht op gezondheid te respecteren, beschermen en verwezenlijken. Wij 

pleiten voor de bescherming van de volksgezondheid wereldwijd en stellen volksgezondheid 

boven andere belangen. 

 

Wij werken nauw samen met organisaties in Nederland en andere landen. Voor onze 

pleitbezorgingsactiviteiten trekken we op met internationale netwerken die net als wij streven 

naar een verbetering van de volksgezondheid. Om de toekomst van de organisatie veilig te 

stellen, werkt Wemos aan drie nieuwe beleidslijnen: verscherpen van haar positionering en 

vergroten van haar naamsbekendheid, ontwikkelen van diensten aan derden en diversificatie 

van haar inkomstenbronnen. Wij willen onze bestaande contacten met fondsen intensiveren 

en nieuwe contacten leggen. Voor onze fondsenwervende taken zoeken wij per direct een 

enthousiaste, daadkrachtige collega 

Institutionele fondsenwerver (0,6 - 0,8 fte)  

 

Een bevlogen fondsenwerver met hands-on ervaring in de institutionele fondsenwerving. Jij 

hebt een uitgebreid netwerk en kent de wereld van institutionele fondsen. Onderhandelen om 

tot het gewenste resultaat te komen is op jouw lijf geschreven. Jij gaat zelfverzekerd (cross-

sectorale) partnerschappen aan en vergeet niet om je collega's daarin mee te nemen. Vaak 

coördineer je gelijktijdig verschillende fondsenwervende trajecten.  

 

Bij Wemos ben je verantwoordelijk voor het signaleren van kansen bij bestaande en nieuwe 

institutionele financiers in het binnen- en buitenland. Je bent goed in staat om Wemos' 

strategie te vertalen naar aantrekkelijke financieringsvoorstellen. Jij coördineert 

financieringsaanvragen, zo nodig ook met externe samenwerkingspartners. 

Jouw taken zijn: 

 Realiseren van minimaal € 250.000 aan inkomsten per jaar in de institutionele markt; 

 Coördineren van de fondsenwerving/acquisitie-agenda; 

 Onderhouden van bestaande contacten met fondsen en deze uitbreiden met nieuwe 

(private) financiers; 

 Goed op de hoogte blijven van wat er bij mogelijke financiers speelt en kansen voor 

nieuwe financiering identificeren; 

 Coördineren en schrijven van financieringsvoorstellen en projectaanvragen. 

 Bijdragen aan de positionering en profilering van Wemos bij financiers en ‘klanten’ in 

binnen- en buitenland; 

 Versterken van fondsenwervende mindset binnen de organisatie. 

 



Vacature 16-05 
Institutionele fondsenwerver 

Dit neem je mee: 

 4-6 jaar hands-on ervaring met fondsenwerving bij Nederlandse en Europese 

subsidieprogramma’s en onder vermogensfondsen; 

 Een uitgebreid netwerk en stevige kennis van fondsen en subsidiemogelijkheden bij zowel 

Nederlandse ministeries (onder andere VWS, EL&I en EZ) als bij de Europese Commissie; 

 Gedegen kennis van institutionele fondsenwerving; 

 Aantoonbare ervaring met het coördineren, redigeren en schrijven van 

financieringsvoorstellen; 

 Goede contactuele eigenschappen en uitstekende mondelinge en schriftelijke 

communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels; 

 Affiniteit met de missie en thematiek van Wemos. 

 Kennis van actuele mondiale gezondheids- en voedingsdiscussies; 

 Kennis van (inter)nationale beleidsbeïnvloeding. 

Jouw profiel:  

 Resultaatgericht 

 Initiatief 

 Ondernemerschap 

 Samenwerken 

 Overtuigingskracht 

Het aanbod 

Wemos biedt de mogelijkheid in een inspirerende, internationale omgeving te werken. De 

huidige standplaats is Amsterdam. In 2016 verhuist Wemos naar een nieuwe locatie in 

Utrecht. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Wemos biedt een 

aanstelling voor een jaar met uitzicht op verlenging bij goed functioneren en voldoende 

financiering.  

Solliciteren 

Sollicitaties kun je richten aan Nelke Manders, interim directeur van Wemos, Postbus 1693, 

1000 BR te Amsterdam, e-mail: sollicitaties@wemos.nl onder vermelding van 

vacaturenummer 16-05. Reageer uiterlijk op 19 september 2016. Voor vragen over de 

vacature kun je contact opnemen met Mariska Meurs (020 - 435 20 56). 

 

Meer informatie over Wemos vind je op www.wemos.nl.  

http://www.wemos.nl/

