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Fundraisers Alliance Belgium (FAB) stelt voor: Expeditie De Wervers 

 

Fundraiser zijn, het is soms een paradoxale job. Enerzijds ga je voortdurend op zoek naar mogelijkheden 

om zoveel mogelijk mensen te overtuigen het juiste doel te steunen, anderzijds kan je met niet zovelen 

binnen je organisatie vreugden en verdriet van het métier delen, omdat het zo’n specifiek vak is.  

Daar willen we met de FAB verandering in brengen. Daarom nodigen we je van harte uit om samen op 

expeditie te gaan. Naar plaatsen waar het goed is om met gelijkgestemden samen te zijn, naar elkaar te 

luisteren, te leren en te inspireren.  

Expeditie wat? 

• Expeditie De Wervers is een groep deelnemers die eenzelfde professionele background hebben 

en toch zeer divers zijn. Maar de groep bestaat bovenal uit deelnemers die op een betrokken en 

geëngageerde manier samen een reis willen aanvatten.  

• Expeditie De Wervers is een tocht in vier etappes waar de reis echt wel belangrijker is dan de 

bestemming. We stippelen geen strak traject uit maar, wees gerust, we gaan ook niet doelloos 

op pad. Samen zetten we bij het begin van de tocht voorop wat we in elke etappe willen 

bereiken. Deelnemers bepalen grotendeels zelf de vorm en inhoud van het traject en werken 

aan een gedeelde ambitie. Het eindpunt is altijd resultaatgericht. 

• Onderlinge kennisuitwisseling met open vizier en co-creatie zijn essentieel voor het welslagen 

van de expeditie. Vanuit onze collectieve intelligentie zijn we nu eenmaal slimmer dan alleen.  

 

Maar wat heb ik daar nu aan? Horen we je denken. 

• Door het persoonlijk traject kom je er als Fundraiser en mens sterker uit, door het samenwerken. 

Je verwerft nieuwe kennis, vaardigheden, inzichten en oplossingen voor uitdagingen. 

• Je verliest helemaal geen tijd, want je werkt – weliswaar samen met de anderen – heel concreet 

aan wat er op jouw to do-lijst staat.  

• Het resultaat is er niet enkel voor de deelnemers zelf maar voor de groep in zijn totaliteit en bij 

uitbreiding ook voor de externe organisaties waar de deelnemers actief zijn. 

• Externe actoren met kennis van zaken delen hun expertise als spreker, host, klankbord. 

 



 
 

Fundraisers Alliance Belgium (FAB vzw) – Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge – Tel. 09 233 48 66  
 

Voor wie? 

Expeditie De Wervers trekt op tocht met mensen die recent (minder dan drie jaar geleden) begonnen 

zijn in een functie als fondsenwerver of sinds kort ook fondsenwerving als deel van de job erbij kregen en 

graag willen bijleren van peers  We mikken op een mooie mix van De Wervers uit diverse sectoren (NGO, 

Universiteiten, kunst- en cultuur, zorgomgeving etc.). (Niet voor leveranciers en dienstverleners.)  

Je moet bereid zijn om je 4 maal gedurende 2 à 2,5 uur vrij te maken.  

Wat is de rol van de FAB? 

Wij zorgen voor een veilige en inspirerende omgeving, ontzorgen de expeditie op alle mogelijke vlakken. 

Gaande van praktische organisatie tot aanbrengen van eigen en externe expertise, faciliteren van 

netwerking, communicatie en veel meer. 

Praktische info 

• Aantal deelnemers: maximum 15 Wervers. 

• Aantal sessies: een traject bestaat uit 4 sessies van 2 à 2,5 uren, telkens gevolgd door een 

informeel moment waar in vertrouwen en gezelligheid verder kan uitgewisseld worden.  

• Wanneer: je tekent in op vier sessies die doorgaan in november 2019, januari, maart en mei 

2020. Precieze data en uren zijn nader te bepalen door de groep zelf. In september 2019 is er 

een verkennende sessie waar deelnemers met elkaar kennis kunnen maken, waar we het 

concept nog eens helemaal uitleggen en het thema voor de eerste sessie bepalen. Deze sessies is 

gratis en dienst als kennismaking met concept, waarna je kan beslissen om al dan niet in het 

traject in te stappen.  

• Waar: De verkennende sessie vindt plaats op 19 september 2019 van 13u30 tot 15u00 bij 

Broederlijk Delen, Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel aansluitend op de FAB Conference over 

Major Donors and Legacies.  

• Het prijskaartje: het volledige traject (4 sessies) kost 800€ voor leden 

en 975€ voor niet-FAB-leden.  Daarvoor krijg je een buitengewoon 

boeiende en verrijkende reis en een tot in de puntjes verzorgde 

omkadering (externe sprekers, locatie, catering, facilitator…). 

• Facilitator: Vanuit de Raad van Bestuur van FAB wordt dit traject 

gecoördineerd en ondersteund door Jeroen Brugge, Fundraising en 

Marketing en Communication Consultant (Noguru Consult) , met meer 

dan 20 jaar ervaring in fondsenwerving voor onder meer Oxfam Fairtrade, Natuurpunt en Plan 

International Belgium. 

• Taal: Iedereen spreekt zijn taal (N,F), maar indien nodig kan er overgeschakeld worden op het 

Engels (voertaal van FAB). 

Geprikkeld om mee op tocht te gaan? 

Contacteer Josefien D’Haene – josefien@fundraisersalliance.be . Je kan je ook online aanmelden via 

www.fundraisersalliancebelgium.be.  Bij Jeroen Brugge kan je ook al terecht voor meer inhoudelijke 

vragen (jeroen@fundraisersalliance.be) . De praktische en logistieke ondersteuning gebeurt vanuit het 

secretariaat (info@fundraisersalliance.be).  
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