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SAMEN CREËREN WE KENNIS EN 
SAMEN DELEN WE KENNIS



De Algemene Benchmark geeft je een unieke 

set data inzichten in de fondsenwervende markt 

en stelt je in staat de prestaties van je eigen 

organisatie te vergelijken met de markt. 

Met de inzichten uit de benchmark kun je als 
organisatie:

• Delen van je programma identificeren die goed of 
minder presenteren en strategieën ontwikkelen 
om prestaties te verbeteren.

• Inzoomen op onderontwikkelde delen van je 
programma.

• Inzicht krijgen wat de positie is van je organisatie 
in vergelijking met andere organisaties in de 
sector.

• Onderbouwde beslissingen nemen bij het 
ontwikkelen van een groeistrategie. 

• Je bestuur informeren over de terugverdientijden 
van investeringen in fondsenwerving.

• Ontwikkelingen in de markt en trends op tijd 
waarnemen. 
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• Iedere NGO in Nederland moet een financieel 

jaarverslag publiceren. Deze publicatie moet 

volgens een richtlijn waardoor data (redelijk) 

gestructureerd wordt gepubliceerd, met name op 

de websites van de NGO’s. 

• De data voor deze benchmark is gebaseerd op 

data van CBF “Toezichthouder goede doelen” 

aangevuld met data van deelnemers en eigen 

onderzoek van The Fundraising Benchmark. 

• In deze benchmark zit de data van meer dan 650 

door het CBF “Toezichthouder goede doelen” 

geregistreerde NGO’s. 

Op dit moment zitten de jaren 2016, 2017, 2018, 

2019 en 2020 in de rapportages. Het jaar 2021 

wordt toegevoegd zodra CBF de jaarrekeningen 

van alle NGO’s heeft geclassificeerd over 2021.  
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INDELINGEN BINNEN DE BENCHMARK

• Gezondheid

• Internationale 
samenwerking

• Natuur, Milieu en 
Dieren

• Welzijn & Cultuur

BRUTO 
INKOMSTEN

PER SECTOR
WIJZE VAN 
DONEREN

• Nalatenschappen

• Mailing acties

• Giften en donaties

• Eigen loterij en prijsvragen

• Contributies

• Collecten

• Dieren

• Gezondheid

• Internationale hulp en 

mensenrechten

• Kunst en cultuur

• Natuur en milieu

• Onderwijs en wetenschap

• Religie en 

levensbeschouwing

• Welzijn

BRUTO INKOMSTEN

• Klein (A) 

< € 100.000

• Medium (B)

€ 100.000 - € 500.00

• Groot (C) 

€ 500.000 - € 2.000.000

• Extra Groot (D)

> € 2.000.000

(classificatie validatie stelsel) 

• Inkomsten subsidies 
overheden

• Inkomsten bedrijven

• Inkomsten 
loterijorganisaties

• Inkomsten verbonden 
organisaties zonder 
winststreven

• Baten als tegenprestatie 
voor levering 

• Overige baten

• Inkomsten van particulieren

PER SECTOR
INKOMSTEN 
CATEGORIE

UITSPLISTING 
INKOMSTEN 

PARTICULIEREN





BIJ IEDER INDICATOR ZIET JE DE SCORE 
VAN JE EIGEN ORGANISATIE!
DEZE KAN JE INTERACTIEF VERGELIJKEN MET 
DE MARKT EN SECTOREN IN DE MARKT.

De scores van jouw organisatie kan jij alleen zien, die worden niet gepubliceerd!



Iedere deelnemer krijgt een inlogcode voor de online rapportage



Iedere deelnemer krijgt een inlogcode voor de online rapportage

Hier zie je de score van je 
eigen organisatie

Hier zie je de score van de 
markt of het segment wat je 
gekozen hebt met de filters

Hier kan je filteren op de data

Iedere deelnemer krijgt een inlogcode voor de online rapportage



Van alle rapporten zijn PDF prints te maken die je kan downloaden voor je eigen rapportages.Van alle rapporten zijn PDF prints te maken die je kan downloaden voor je eigen rapportages.











Iedereen die werkzaam is voor een NGO kan een eigen 

inlog aanvragen. 

Het is dan mogelijk je eigen cijfers interactief te 

vergelijken met de gehele benchmark, je eigen branche 

of inkomsten klassen.  Je kan meerdere inlogs per 

NGO aanvragen.

Vraag je gratis inlog code aan en 

registreer je op: 

www.thefundraisingbenchmark.nl

Heeft je organisatie geen registratie bij het CBF dan kunt je toch deelnemen aan de benchmark. Wij voegen 
dan je jaarrekening data op basis van je eigen opgave toe aan de benchmark

GRATIS VOOR DEELNAME VOOR IEDEREEN



John van der Vlies
+31 (0)23 711 36 59
+31 (0)6 523 16 253

john@thefundraisingbenchmark.nl

www.thefundraisingbenchmark.nl

Partners van de benchmark

mailto:john@thefundraisingbenchmark.nl

