
 

Senior Fondsenwerver  
Wil jij meebouwen aan de grote wervingscampagne voor de verbouwing en renovatie van 

Museum Prinsenhof Delft? Ben jij een creatieve en ambitieuze werver die fondsen als geen 

ander weet te raken met goed geschreven aanvragen? Zoek niet verder en solliciteer op deze 

functie bij het leukste museum van Zuid-Holland.   

 

Jouw rol 
Museum Prinsenhof Delft is een museum van nationale betekenis met een prachtige Delftse 
collectie. Onze collectie en verhalen delen wij met een zo breed mogelijk publiek. Met onze 
tentoonstellingen, activiteiten en ons unieke monumentale gebouw willen we bezoekers 
context geven, inspireren en uitdagen om met elkaar in gesprek te gaan. Dat doen we aan de 
hand van drie pijlers: Willem van Oranje, Delfts Blauw en Delftse Meesters. En met de voor 
ons museum kenmerkende ‘Delftse blik’, een nieuwsgierige, innovatieve en open kijk op de 
wereld.  
 
Artistieke kwaliteit, ambitie en slagkracht kenmerken de huidige organisatie. Wij zijn bezig 
met een grote kwaliteitsslag, zowel inhoudelijk als met betrekking tot publieksbereik. Ook 
staan we voor een grootscheepse restauratie en renovatie van het museum. Hiervoor 
bereidt het museum een capital campaign voor. Om de slagkracht in het team te vergroten 
zijn we op zoek naar een Senior Fondsenwerver die bij wil dragen aan deze kwaliteitsslag, de 
voorbereidingen voor de capital campaign en de ambities van het museum. 
 
Je werkzaamheden: 
• Je speelt een adviserende rol binnen de projectteams van de komende tentoonstellingen 

en projecten van Museum Prinsenhof Delft. Je denkt mee, signaleert kansen voor 
fondsenwerving en stelt dekkingsplannen op. 

• Je stelt prikkelende fondsaanvragen en professionele verantwoordingen op en 
coördineert het administratieve proces. 

• Je houdt de actuele ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving bij en informeert 
het hoofd development daarover. 

• Je bent onderdeel van de afdeling Marketing en Communicatie & Development en 
rapporteert aan het hoofd development. Je werkt nauw samen met de collega’s van deze 
afdelingen met de afdelingen Collectie & Presentatie en Bedrijfsvoering. 

• Door jouw inzicht, creativiteit, netwerk en daadkracht genereert het museum extra 
gelden voor de komende tentoonstellingen en projecten.  

 

Jouw profiel 
In Museum Prinsenhof Delft werkt een professioneel team dat zich voor de volle 100% inzet 
voor het museum. Zij vergroten proactief hun kennis, zijn op de hoogte van ontwikkelingen 
in hun vakgebied en zijn aangesloten bij plaatselijke en landelijke netwerken. 
Resultaatgerichtheid, samenwerken én de wil en het vermogen om ook buiten de kaders van 
de eigen functie te denken zijn de kerncompetenties van alle medewerkers. In jou zoeken wij 
dit dus ook.  



Je bent een creatief denker met visie op fondsenwerving. Je bent in staat een proactieve 
sparringpartner en klankbord te zijn voor de directeur, management en collega’s. Je hebt 
een vlotte schrijfstijl en interesse in kunst, cultuur en historie, en weet verleden, heden en 
toekomst te verbinden. Je bent een echte netwerker, hebt gevoel voor verhoudingen en 
bent in staat om op enthousiaste wijze relaties te onderhouden en aan te gaan.  

Andere eisen: 

• Hbo/Wo werk- en denkniveau 

• Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur bij een culturele 
instelling; 

• Een sterk eigen netwerk op gebied van publieke en private fondsen; 

• IJzersterke schrijfvaardigheden 

• Zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift; 
 

Wat we bieden 
We bieden een uitdagende baan op een historische plek met een goede sfeer. Je wordt 
onderdeel van een hardwerkend team, waarin jij je eigen verantwoordelijkheden hebt en 
een dosis humor en relativeringsvermogen worden gewaardeerd! 
 
Museum Prinsenhof Delft is onderdeel van de gemeente Delft. Je salaris is afhankelijk van 
opleiding en ervaring maximaal €4.671,- bruto bij een 36-urige werkweek (schaal 10). De 
vacature is voor 32 uur per week. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met 

uitzicht op verlenging waarbij wij streven iemand zo snel mogelijk te laten starten. 

Door het Individueel Keuze Budget van 17,05% heb je maandelijks de beschikking over een 
deel van je vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Je kunt een bedrag laten uitbetalen of o.a. 
gebruiken voor de aanschaf van een fiets of het kopen van bovenwettelijk verlof. Het 
ouderschapsverlof wordt gedeeltelijk door ons betaald. Er zijn voldoende mogelijkheden 
voor professionele ontwikkeling. 

Het museum is gemakkelijk per openbaar vervoer te bereiken en ligt midden in de 
binnenstad van Delft.  
 

Meer informatie en solliciteren 
Wil je eerst meer informatie ontvangen voordat je op de solliciteer-knop drukt? Neem dan 
contact op met Lara Schwarz hoofd Development via telefoonnummer 06-34 47 53 27. 
 
Direct solliciteren kan natuurlijk ook! Upload jouw motivatie en cv vóór 5 september 2022 
via de ‘solliciteer’ button. De eerste gesprekken vinden plaats op 12 en 13 september. De 
tweede gesprekken voeren wij op 19 en 20 september. Een schrijfopdracht kan onderdeel 
uitmaken van de procedure. 
 
Museum Prinsenhof Delft streeft naar diversiteit in de teams, activiteiten, partners en 
publieksbereik. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren, nodigen we 
nadrukkelijk uit om te reageren. 
 


