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De Benchmark Database Gedreven 

Fondsenwerving is een unieke gelegenheid 

om inzicht te krijgen in de effectiviteit van je 

DM fondsenwerving programma, om data te 

analyseren en om de prestaties van je 

programma’s te verbeteren. 

De 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. 

BENCHMARK DATABASE GEDREVEN FONDSENWERVING 



BENCHMARK OVERZICHT

HET BENCHMARK RAPPORT DAT U KRIJGT,
VERGELIJKT DE DATA VAN UW ORGANISATIE
MET DIE VAN DE MARKT.



INDELINGEN BINNEN DE BENCHMARK

• Gezondheid

• Internationale 
samenwerking

• Natuur, Milieu en Dieren

• Welzijn & Cultuur

BRUTO INKOMSTENPER SECTOR WIJZE VAN DONEREN

• Gezondheid

• Internationale 

samenwerking

• Natuur, Milieu en Dieren

• Welzijn & Cultuur

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) 

• Losse giften

• Doorlopende machtiging

• Periodieke schenking

PER SECTOR WIJZE VAN DONEREN

• Direct mail

• Direct dialogue (F2F/D2D)

• Online, digitaal

• Telefoon

• Televisie

• Overig

WERVINGSKANAAL



WAT WORDT GEMETEN?

BRUTO INKOMSTEN

• Totaal Nederland en per provincie

• Per sector en grootte NGO

• Per wervingskanaal en campagne kanaal 

• Nieuwe, bestaande en gereactiveerde 
donateurs

• Voor reguliere, midden en major donors 

• Per kalendermaand

• Per wijze van doneren

GEMIDDELDE DONATIES

• Totaal Nederland en per provincie

• Per sector en grootte NGO

• Per wervingskanaal en campagne kanaal 

• Nieuwe, bestaande en gereactiveerde 
donateurs

• Voor reguliere, midden en major donors 

• Per wijze van doneren

OPBOUW 
DONATEURSBESTAND

• Totaal Nederland, per sector en grootte 
NGO

• Nieuwe, bestaande en gereactiveerde 
donateurs

• Reguliere, midden en major donors. 

• Per wijze van doneren

GROEI / WERVING IN 
AANTALLEN DONATEURS

• Totaal Nederland 

• per sector en grootte NGO

• Per wervingskanaal

• Per wijze van doneren

HERACTIVERING DONATEURS

• Totaal Nederland 

• Per sector en grootte NGO

• Per wijze van doneren

• Per wervingskanaal 

RETENTIE VAN DONATEURS

1e jaars retentie & 2e en vervolgjaren retentie 

• Totaal Nederland, per sector en grootte 
NGO

• Per wervingskanaal

• Reguliere, midden en major donors. 

• Per wijze van doneren

LIFETIME VALUE

5 jaren LIFETIME value

• Totaal Nederland, per sector en grootte 
NGO

• Per wervingskanaal

• Per wijze van doneren 

NALATENSCHAPPEN

• Totaal Nederland, pers sector 

• Inkomsten nalatenschappen per jaar

• Aantal dossiers per jaar 

• Gemiddelde nalatenschap 





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 zie, die worden niet gepubliceerd!



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.



DEELNAME

TARIEF VOOR DEELNAME AAN DE 

BENCHMARK:

€ 2.150,- EXCLUSIEF BTW.

DAARVOOR KRIJGT U: 

• Het algemene rapport van de benchmark

• Uw eigen rapport met uw eigen scores vergeleken met de benchmark

• Toegang tot het online portaal van The Fundraising Benchmark voor de laatste geüpdate rapporten en voor het maken van uw eigen 

rapportages 

• Uitnodigingen voor Webinars en workshops om uw database gedreven fondsenwerving nog effectiever te maken

• Regelmatig informatie over trends in de markt 

• Overzichtsrapporten van benchmarks gedaan in de andere landen van The Fundraising Benchmark

De benchmark rapporteert over jaarlijkse cijfers. 
Deelnemers kunnen ieder moment van het jaar 
instappen. De online rapportage zal direct de 
deelname van de nieuwe organisaties weergeven. 



DEELNEMERS LAATSTE EDITIE

• Gezondheid

• Internationale 
samenwerking

• Natuur, Milieu en Dieren

• Welzijn & Cultuur

BRUTO INKOMSTENPER SECTOR WIJZE VAN DONEREN

• Cliniclowns

• Fonds Slachtofferhulp

• KNGF

• Leger des Heils

• Barthimeus

• Vluchtelingenwerk

• Alzheimer Nederland

• Nierstichting

• Long Fonds

• Diabetesfonds

• WCRF

• ReumaNederland

INT. SAMENWERKING

• Aidsfonds

• Pax for Peace

• Plan Nederland

• Save the Children

• Stichting Vluchteling

• Oxfam Novib

• Amnesty International

• Cordaid

• MAF

• Rode Kruis

• Terre des Hommes

• Wilde Ganzen

• Dierenbescherming

• Donkey Sanctuary

• Stichting Natuur & Milieu

• Wereld Natuur Fonds

• IFAW

GEZONDHEID
NATUUR, MILIEU EN 

DIEREN WELZIJN EN CULTUUR



OM EEN BENCHMARK TE KUNNEN 
MAKEN, MOETEN DE DEFINITIES 
VOOR ALLE DEELNEMERS GELIJK 
ZIJN. 





• Deelnemers ontvangen inloggegevens voor het upload portaal.

• Data wordt door de deelnemers geüpload waarna een bevestiging van ontvangst volgt. 

Deze bevestiging geeft het aantal ontvangen records weer en een overzicht van bruto 

inkomsten en aantal unieke donateurs per jaar. 

• De data wordt nagekeken op mogelijke onregelmatigheden. 

• Pas bij wederzijdse goedkeuring wordt de data doorgezet naar de benchmark! 

Alle data is geanonimiseerd

• Er worden géén persoonsgegevens uitgevraagd. 

• AVG “proof”.

• Indien gewenst kunnen er toch bewerkers 
overeenkomsten worden opgesteld.

• Data wordt na het maken van de berekeningen 
vernietigd.

WELKE DATA IS NODIG?



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


