
Steengoeie
sponsorwervingstips
Hoe werf je zoveel mogelijk sponsors en donaties 

voor jouw actie voor Habitat
Habitat for Humanity Nederland
020-8002970
info@habitat.nl

Samen 
bouwen we 
een beter leven
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uitgangspunten 
voor succes

Jóuw enthousiasme doet wonderen
Dé belangrijkste voorwaarde om veel sponsorgeld te 
kunnen wervena is: jouw eigen enthousiasme! Over 
je bouwreis, of over het evenement waaraan je 
deelneemt. EN over het doel: Habitat for Humanity 
Nederland.

Sponsoren is niet hetzelfde als ‘gewoon geld geven’. 
Sponsors willen jóu steunen. Ze hebben 
bewondering voor jóuw prestatie. Je mag dus best 
duidelijk maken wat deze prestatie betekent voor 
jou: veel trainen, veel uren door de regen, in de 
warme zon, bloed, zweet en tranen, maar ook: een 
mooi teamgevoel: samen lachen, samen huilen, 
samen doorzetten. Veel mensen zullen onder de 
indruk zijn van het feit dat jij deze prestatie zult gaan 
leveren.

Vragen is iets anders dan pushen; 
Je mag mensen best een aantal keer vragen, om ze 
eraan te blijven herinneren, maar ga niet te ver. Een 
“nee” is ook een antwoord.

Wees voorbereid 
Als bouwreiziger/deelnemer aan een evenement ben 
jij een belangrijke schakel tussen de sponsor en 
Habitat for Humanity. Weet waar je hebt over hebt, 
waar Habitat voor staat. Als jij goed bent voorbereid, 
zien je sponsors dat je het serieus neemt. Als jij 
twijfels hebt, zul je weinig sponsors vinden. 
Natuurlijk kan niemand met zekerheid voorspellen 
dat hij/zij de finish haalt. Maar dat je alles op alles 
zult zetten, is zeker! Straal dat uit! Geloof in jezelf en 
in je team.

Durf te vragen! 
Voor veel mensen is het best een beetje moeilijk: 
een bekende expliciet om geld vragen. Probeer het 
en je zult merken dat het werkt en dat niemand het 
vreemd vindt. Je vraagt het immers niet voor jezelf 
maar voor een mooi doel: goede huisvesting voor 
iedereen. Wees niet bang om ambitieus te zijn! En 
dat mag best iets hoger zijn dan wat je eerst in 
gedachten had. Je zult zien dat het werkt.

Bedank je sponsors altijd! 
Wees net zo dankbaar voor de € 5 van de buurvrouw 
als de € 2.500 van je werkgever. Kortom vergeet 
nooit iemand te bedanken voor zijn/haar steun!
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hoe ga je van 
start?

Hulp nodig? Wij staan voor je klaar

Wij helpen je graag om je actie tot een 
succes te maken. Neem gerust contact 
met ons op via info@habitat.nl of 020-
8002970

Stap 1: Maak een planning en start vandaag!
Begin vroeg met het sponsor werven. Maak een planning en bedenk daarbij: 
hoe dichter je op de datum van je bouwreis of het evenement komt, hoe meer 
je bezig bent met de concrete voorbereidingen en niet meer met 
sponsorwerven. Begin op tijd, want voor je het weet is het al zover!! 

Stap 2: Inventariseer je potentiële 
sponsors
Maak een lijst met potentiële 
sponsors. Begin dichtbij en maak de 
cirkel steeds groter.
Familie, vrienden, buren, collega’s, 
sportclubs, kennissen. Iedereen die 
je kent, wil je helpen,
want je doet het voor het goede 
doel. Vergeet je werkgever niet! Die 
kan nog wel eens guller
blijken dan je denkt.

Benader elk van deze groepen zo 
persoonlijk mogelijk. Dit kan via een 
persoonlijke mail, telefoon of je 
kunt langsgaan bij een potentiële 
sponsor. 

Stap 3: Bedenk waarom je Habitat 
een mooi doel vindt
Waarom vind je het belangrijk dat 
iedereen een veilig dak boven zijn 
hoofd heeft? Wat spreekt je aan in 
de werkwijze van Habitat? Wat zijn 
de belangrijkste cijfers? Maak je 
verhaal persoonlijk als je mensen 
om geld vraagt. Het is jouw verhaal 
dat mensen raakt en waardoor 
mensen geld geven. Je krijgt van 
ons natuurlijk informatie over 
Habitat maar kijk ook op
www.habitat.nl of 
www.bouwmee.habitat.nl voor 
meer informatie zodat je goed 
voorbereid bent en je verhaal vol 
vertrouwen kunt vertellen.
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http://www.habitat.nl/
http://www.bouwmee.habitat.nl/


je eigen 
actiepagina

Stap 4: Pas je actiepagina op bouwmee.habitat.nl aan en met een persoonlijk verhaal en foto’s
Een vertrouwde omgeving waar je sponsors kunnen zien waar hun geld naar toe gaat. En wie er nog meer doneren! Jouw actiepagina 
is de plaats waar mensen voor jouw actie kunnen doneren. De beste fondsenwervende acties vertellen een (persoonlijk) verhaal.
Vertel op je persoonlijke pagina waarom jouw actie hun donatie verdient, waarom jij je zo inzet om geld op te halen en waarom ze
moeten doneren.

Voeg foto’s en film toe
Op je actiepagina kun je foto’s en filmpjes plaatsen. Een leuke, persoonlijke, grappige film zorgt ervoor dat meer mensen die de
pagina bekijken, deze ook zullen doorsturen.
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Je ontvangt van ons een mail met uitleg 
hoe je je actiepagina kunt aanpassen. 
Niet gekregen? Laat het ons weten via 
bouwreizen@habitat.nl



Hoe ga je van 
start?

Stap 5: Vraag om donaties
Als je niets vraagt, krijg je ook niets. 
Veel mensen vinden het lastig om 
te vragen. 
Niet nodig.
Je vraagt het immers niet voor 
jezelf, maar voor het goede doel. 
Dus wees concreet en durf te 
vragen!

Stap 6: Vraag vaak om donaties
Mensen geven meestal niet meteen 
de eerste keer. Er zijn talloze 
redenen te bedenken
waarom ze niet meteen reageren. 
Misschien waren ze niet in de 
gelegenheid en zijn ze het daarna 
vergeten. Ga er niet vanuit dat 
mensen niet willen geven als ze niet 
meteen reageren,
ze willen echt wel. Vraag ze net zo 
lang tot ze ‘nee’ zeggen!

Hoe ga je van 
start?
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Stap 8: Vergeet het bedrijfsleven niet
Je werkgever, een goede klant, een fijne 
leverancier. Maar ook de bakker om de hoek of de 
supermarkt in de buurt. Sponsors kun je op je 
actiepagina in het zonnetje zetten door hun logo 
te plaatsen bij ‘sponsors’ en/of je kunt een 
speciaal nieuwsbericht schrijven en verspreiden 
met hun naam erin.
Kies je bedrijfssponsors wel met zorg. Aankloppen 
bij bedrijven vergt wat meer voorbereiding. In het 
wilde weg bedrijven benaderen heeft geen zin. 
Zorg dat je een aanknopingspunt hebt omdat je er 
werkt, er iemand kent of een duidelijke link ziet 
naar Habitat.

Stap 7: Vraag grote gevers eerst
Leg de lat hoog. Als het bedrag van de eerste 
donaties gemiddeld 10 euro is, is de kans groot dat 
de volgende donateur ook 10 euro geeft. Maar: als 
het gemiddelde van deze eerste donaties 75 euro 
is, zal iedereen die van plan was om 10 euro te 
geven, misschien wel 20 euro geven.

Stap 9: Vraag ‘publiekelijk’ om een 
donatie
Natuurlijk werkt 1-op-1 vragen het beste, 
maar het is ook heel effectief om mensen 
online aan te spreken, of in de kantine of in 
de kroeg. Je actiepagina is heel makkelijk 
deelbaar via Social Media en WhatsApp en 
het is ook mogelijk om via je telefoon te 
doneren of om een betaaltoezegging te 
doen (dan krijgt iemand een mail ter 
herinnering aan het feit dat hij/zij jou 
beloofde te sponsoren).

Stap 10: Doe zelf ook een donatie
Dit maakt jou een meer geloofwaardige 
sponsorwerver

 Meer voorbeelden en materialen 
voor social media vind je op 
https://bouwmee.habitat.nl/tips-
voor-sponsorwerving



Hoe ga je van 
start?

Stap 12: Bedank (en tag!) je sponsors 
(online)
Zet je sponsors in het zonnetje, dat 
verdienen ze! En bovendien inspireer je 
hiermee anderen om te doneren: zij willen er 
ook graag bij horen! Dit werkt erg goed op 
Facebook en Twitter.
Bijvoorbeeld: Bedankt [donateur, tag deze 
persoon in Facebook of Twitter] voor jouw 
donatie voor mijn [actie/bouwreis]! Dankzij 
jouw bijdrage ben ik weer een stapje dichter 
bij mijn doel! [link naar jouw actiepagina]

Bedank iedereen persoonlijk die jou steunt 
met een donatie. En zo’n bericht op 
Facebook herinnert anderen er weer aan dat 
ze ook nog steeds zouden doneren….

Stap 13: Betrek je sponsors bij je actie
Houd iedereen op de hoogte:
• Qua sponsorwerving. Vertel wat je al hebt 

opgehaald en wat je allemaal ervoor gedaan hebt. 
Hiermee laat je zien dat je ervoor gaat en dat je 
nog geld nodig hebt. 
Als de deadline nadert, wil je ze misschien nóg wel 
een keer vragen om een bijdrage. Misschien heb je 
je ambitieuze doelstelling nét niet gehaald. Daag je 
sponsors van het eerste uur uit om je doel te 
bereiken. Je kunt bijvoorbeeld een Tweet sturen 
met: nog 10 euro en dan heb ik al 300 euro!

• Qua trainingsvorderingen. Jij werkt er hard voor en 
je voorbereidingen zijn al maanden van tevoren 
gestart: Het beste argument voor (nog) een 
donatie!

Houd je sponsors dicht bij je en zet regelmatig 
berichtjes, foto’s en filmpjes op je actiepagina. 
Het is belangrijk om je (potentiële) sponsors 
voortdurend geïnteresseerd te houden. Grappige 
verslagen van je voorbereidingen, trainingen, je 
tegenslagen, foto’s van je inspanningen: ze vinden het 
leuk! 
Plaats een nieuwsbericht op je actiepagina en verspreid 
deze via mail, Facebook, LinkedIn, etc. 

Zo komen de sponsoren in contact met jouw actie en 
breng je ook Habitat onder de aandacht.
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Stap 11: Bedenk creatieve acties:
Bedenk originele en ludieke acties om 
meer mensen bij je actie te betrekken en 
meer fondsen te werven. Wees creatief!

Bijvoorbeeld:
• verloot een taart onder de 

donateurs in een bepaalde periode
• beloof dat je in opvallende kleding 

(bijvoorbeeld een pyjama of een 
tijgerpak) gaat meedoen aan het 
evenement

• Organiseer een diner bij jou thuis, of 
een huiskamerconcert voor je 
vrienden en vraag ze om een 
bijdrage voor jouw actie

• Beloof mensen een cadeautje voor 
elke donatie

Inspiratie nodig?
Klik hier voor inspirerende voorbeelden 
van sponsoracties: 
sponsoractievoorbeelden

https://d2a3ux41sjxpco.cloudfront.net/download/file/3426/Ideeen_voor_sponsoracties.pdf


Hoe ga je van 
start?

 Gaat het goed? Laat het ons weten!

 Gaat het goed met je actie en heb je 
daar een bijzonder leuk verhaaltje bij? 
Laat het ons weten. Stuur ons een 
berichtje en misschien delen we jouw 
actie en verhaal via onze social-media-
kanalen.

 Tag @HabitatNederland op Facebook 
en Instagram en we zien jouw actie 
direct verschijnen!

Stap 14: Vergeet de (lokale) pers niet
Benader de lokale pers als je een leuke actie opzet 
voor Habitat. Lokale kranten zitten vaak verlegen 
om leuke berichten dus stuur ze wat informatie. Bel 
het lokale radio en/of TV station wie weet past 
jouw actie wel goed in één van hun programma’s. 
Op de pagina met sponsortips vind je ons 
Stappenplan voor benaderen van pers met daarin 
standaard persberichten.

Stap 15: Blijf sponsors werven, ook na het 
evenement of na je bouwreis!
Ongeveer 20% van de donaties vindt plaats nadat 
de actie is volbracht. Sommige mensen willen eerst 
weleens zien of je de eindstreep haalt. Dus kies 
(indien mogelijk) een einddatum een week nadat je 
je actie hebt volbracht. Het volbrengen van je actie 
is ook weer een goed contactmoment. Het geeft je 
de gelegenheid om te vertellen hoe het is gegaan 
en daarmee een goed moment voor een (laatste) 
verzoek om alsnog te doneren. Of je organiseert 
een fotoavond!
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Bedankt voor jouw bijdrage aan ons werk! 

https://bouwmee.habitat.nl/tips-voor-sponsorwerving


aanvullende tips

Personaliseer je email
Je krijgt van ons een voorbeeldtekst die je kunt 
gebruiken voor e-mail, Facebook of Twitter. Ons 
advies is wel om deze tekst te personaliseren, dat 
geeft natuurlijk net dat extra zetje! Vergeet niet een 
link naar je actiepagina mee te sturen!

Zet de link naar je actiepagina onder al je e-mails
Dit zal zorgen voor meer bezoekers en wellicht ook 
meer donateurs. Daarbij kunnen mensen zien dat 
het nog steeds actueel is en je er nog steeds mee 
bezig bent.

Als je wilt kun je onderstaand logo voegen aan je 
mail:

Nederlanders vinden het moeilijk om twee keer 
achter elkaar nee te zeggen
Stel ze daarom twee verschillende vragen. 
‘Wil jij mij per kilometer sponsoren?’, ‘Nee.
’ Wil je mij dan eenmalig sponsoren met een bedrag 
van … (Hoog inzetten). Hopelijk zegt men dan ‘ja.’

Mensen geven omdat het een goed gevoel geeft 
Eén van de redenen is omdat ze op deze manier iets 
doen voor een ander en om bij te dragen aan het 
verbeteren van de wereld. Lees bijvoorbeeld dit 
artikel 

Iedereen die op je actiepagina doneert krijgt een 
betaalbewijs per mail toegestuurd. Dit kan gebruikt 
worden voor aangifte bij de belastingdienst.
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https://www.nu.nl/wetenschap/3308054/weggeven-maakt-gelukkiger-dan-zelf-houden.html

