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Even voorstellen! 

Dionne Doets



Hoe ga jij Heerlen socialer, groener, duurzamer, gezelliger maken? 
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Over Voor je Buurt



Onze missie

Iedereen in staat stellen om mensen, geld en hulp te mobiliseren om een goed 
initiatief te realiseren.

Over Voor je Buurt

Verhaal Netwerk Geld
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Campagne voeren om mensen, geld en hulp bij elkaar te krijgen voor je 
initiatief.

Wat is campagne voeren? 



Een campagne, meerdere activiteiten 



De spelregels van Voor je Buurt

Start van de 
inzamelactie

Schrijf aangepast 
plan voor je 
supporters!

Activiteit is 
succesvol!

Uitbetaling is 
binnen 30 dagen

100% of meer?Tussen 80% - 99%?

Looptijd van 4 tot 8 weken



1. Financieren specifiek project 

Waarom campagne voeren? 



2. Werven van vrijwilligers 

Waarom campagne voeren? 



3. Betrokkenheid en eigenaarschap 

Waarom campagne voeren? 



4. Bekendheid vergroten 

Waarom campagne voeren? 



72% 
Vertelde anderen over het project

45% 
Hoorde voor het eerst van een initiatief 

4. Bekendheid vergroten 



Hoe pak je het aan? 





Wanneer is een project geschikt?

Een idee is concreet en tastbaar
Er is tijd en enthousiasme 
Er is een verbonden doelgroep
Er is een haalbaar doelbedrag
Het is alles of niets



Concreet en tastbaar project 



Hoeveel geld heb jij nodig voor jouw initiatief?  



Gemiddelde donatie

12%

6%

4%

23%

55%

€5-€25 €26-€50 €51-€75 €76-€100 €101 + 



Wie zijn de donateurs?

Vrienden en kennissen

Buren

Familie

Initiatiefnemers

Onbekenden 38%

9%

12%

18%

23%





Waaraan voldoet een wervende pitch?

Focus op het doel: waar is geld/materiaal/hulp voor nodig?

Gebruik van goede taal en een enthousiasmerende oproep: 
‘Doe mee!’ - ‘Samen bouwen we’ - ‘Samen realiseren we’ 

De oproep is persoonlijk: waarom is dit voor de initiatiefnemer 
belangrijk?

Het is urgent: het is duidelijk waarom het initiatief nu moet 
plaatsvinden.



Pitch oefening 

Stichting Schaapskudde Doorn start dit jaar met een nieuw project. We gaan het machinale 
natuurbeheer op landgoed Nieuw Hydepark voor een groot deel vervangen door duurzaam 
beheer met schapen. Hiervoor hebben we 20 extra schapen nodig om voldoende 
graaskracht te hebben voor alle werkzaamheden. Daarnaast vereist dit project een 
uitbreiding van onze materialen en afrastering. Jij kunt ons steunen door een schaap te 
adopteren!



Show don’t tell 



Show don’t tell 
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Op welk terras ga jij zitten? 



1. Intimi 
• Vrienden, familie, ambassadeurs van het 

initiatief

2. Netwerk van netwerk
• Kennissen, buren, leden, bezoekers, 

Facebookvrienden, vrijwiligers

3. Onbekenden
• Mensen uit de omgeving, groep met belang of 

interesse in project

Wanneer zet ik welk netwerk in?



Een planning met leuke online en offline acties 

Maak een campagneplanning

1. Wie is je doelgroep?

2. Plan online acties in

3. Plan offline acties in



Offline campagne voeren 



Offline inzamelen 



Offline campagne voeren 



Online inzamelen  



Doneren = leuk! 

Betrokkenheid

Hoger bedrag

Bekendheid

De meerwaarde van beloningen 
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Bedankje of aandenken 

Iets exclusiefs 

Product of dienst

Type beloningen 



Type beloningen 





Een goede start is het halve werk!  

Zorg dat de eerste supporters 
klaarstaan om een donatie te doen

Betrek betrokken bij de 
inzamelactie

Organiseer een (online) 
openingsevenement



Vernieuw de boodschap 



Vernieuw de boodschap 



Vernieuw de boodschap 



Zoek de media op 



Houd donateurs op de hoogte via
 de initiatiefpagina

Organiseer een afsluitend 
evenement of een openingsfeest

Bedank donateurs 

Keer beloningen uit

Na afloop van de inzamelactie 
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1. Meld jouw initiatief aan op Voor je Buurt
• Je ontvangt vanuit ons een bevestiging en feedback 

2. Plan een intakegesprek in
• Tijdens dit intakegesprek bespreken we je campagne voor en ontvang je 

tips en feedback op jouw ingevulde pagina’s. 

3. Bereid je campagne voor
• Organiseer een brainstormsessie met je team! 
• Bedenk leuke beloningen en werk aan je campagne planning

4. Ga van start! 
• Start met het inzamelen van geld, materialen en vrijwilligers! 

Hoe nu verder?



Kijk of je in aanmerking komt voor matchfunding!



www.crowdfundingacademie.nl  

http://www.crowdfundingacademie.nl


Veel succes! 

Vragen? Neem contact op via info@voorjebuurt.nl 

8 november 2021

Voor je Buurt 
Dionne Doets

mailto:info@voorjebuurt.nl

