
	
	

Diaconaal	Centrum	De	Bakkerij	in	Leiden	is	op	zoek	naar		
een	fondsenwerver	(16	uur)	

	
	
Ben jij een enthousiaste, ondernemende fondsenwerver, die affiniteit heeft met de setting en 
aandachtsvelden van ons werk? Solliciteer dan op deze vacature. 
 
	
Over ons: 
 
Diaconaal Centrum De Bakkerij is een interkerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening aan 
kwetsbare groepen in de regio Leiden. Het is de thuisplek van de Diaconie van de Protestantse 
gemeente te Leiden en de Rooms Katholieke Diaconie Leiden die, in nauwe samenwerking met 
partnerorganisaties, “helpen waar geen helper is”. 
Onze hulpverlening staat open voor iedereen, met speciale aandacht voor: vluchtelingen, dak- en 
thuislozen, mensen die dreigen te vereenzamen of in dringende financiële problemen raken. 
We sporen zelf actief maatschappelijke noden op en brengen die onder de aandacht van de lokale 
politiek en bestaande hulpverlening. Indien nodig starten we nieuwe hulpprojecten op en brengen 
die onder in zelfstandige organisaties. 
We werken graag samen. Ondersteunen kerkgemeenschappen in het opsporen en begeleiden van 
hulpvragen. Helpen mensen, met name jongeren, die zich vrijwillig willen inzetten voor anderen, bij 
het vinden van passende activiteiten en ondersteunen nieuwe ideeën voor concrete hulpverlening 
en opkomende partnerorganisaties. Meer info vind je op: www.debakkerijleiden.nl. 
 
Voor de dekking van de kosten van onze hulpverlening zijn wij mede afhankelijk van derden, zoals 
fondsen, subsidies en donaties. Om voor deze inkomstenstromen continuïteit te verkrijgen is het van 
groot belang dat er gewerkt wordt aan een gedegen aanpak van de fondsenwerving waarin alle 
verschillende inkomstenbronnen optimaal worden aangesproken.  
 
Wat ga jij doen als fondsenwerver? 
 
• Je investeert in het uitbouwen en verdiepen van huidige contacten met fondsen en overige 

subsidiënten 
• Je vraagt subsidies aan bij fondsen, bedrijven en overheden 
• Je neemt het voortouw in het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor sponsoring en 

crowdfunding 



• Je schrijft en presenteert, in overleg met teamleden en bestuurders van ons centrum 
projectplannen, begrotingen, financiële en inhoudelijke verantwoordingen 

• Je ondersteunt teamleden en partnerorganisaties bij het vinden van nieuwe financiële partners 
voor hulpverlenende activiteiten en projecten 

• Je bedenkt en ontwikkelt maatwerkconcepten en activiteiten gericht op fondsenwerving 
• Je geeft op het terrein van fondswerving voor het langere-termijn-beleid van de organisatie 

advies aan bestuur, collega’s en partnerorganisaties 
 
Wat breng je mee? 
 
• Enkele jaren ervaring met het werven of verstrekken van fondsen 
• Ervaring in de non-profit sector en vertrouwdheid met kerkelijke organisaties is een pré 
• Affiniteit met de christelijke geloofsbeleving en empathie voor de doelgroepen en 

aandachtsvelden van het diaconaal werk van ons centrum 
• Je hebt een academisch werk- en denkniveau 
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands 
• Persoonlijke kenmerken: gedreven en verantwoordelijk, stressbestendig, teamspeler, proactief 
• Commercieel en creatief denkvermogen met oog voor te behalen resultaten 
• Communicatief, administratief en organisatorisch sterk 
• Je bent woonachtig in de regio Leiden 

 
Wij bieden jou: 
 
• Een jaarcontract in schaal 8 volgens de arbeidsvoorwaarden voor kerkelijk medewerkers van de 

Protestantse Kerk Nederland, met de mogelijkheid tot verlenging  
• Deze functie bedraagt 16 uur per week 
• De eerste drie jaar zijn gefinancierd op projectbasis en bedoeld als leerperiode voor de 

organisatie en onderzoek naar haalbaarheid van de functie op langere termijn 
• Werken binnen een enthousiast en ondersteunend team en een lerende organisatie 
• Veel zelfstandigheid en flexibiliteit 
• Een uitdagende klus in een fijne werkomgeving, waarin je bijdraagt aan de broodnodige 

ondersteuning van kwetsbare groepen in de Leidse regio 
 
Waar en wanneer? 
 
• Werkplek: Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44 b, 2312 HG Leiden 
• Startdatum: zo spoedig mogelijk 
 
Enthousiast geworden? 
 
• Stuur dan een motivatiebrief en CV vóór 30 mei 2021 naar info@debakkerijleiden.nl  

t.a.v. Ton Snepvangers, Coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij. 
• De selectieprocedure bestaat uit een eerste schriftelijke selectie op basis van de toegezonden 

motivatiebrieven en CV’s, gevolgd door een tweetal gespreksronden en een 
kennismakingsgesprek met het team, waarna de definitieve keuze gemaakt zal worden.  
 
 
 

 


