
“wij pRobeRen HieR met elkaaR elke dag Het VeRscHil  
te maken VooR mensen in situaties die Het mindeR goed 
Hebben dan wij”
VIrGINIe	kUIJer

De Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Sponsor Bingo Loterij 
behoren allen tot de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen NV. De Nationale 
Postcode Loterij steunt goede doelen op het gebied van mens en milieu, de 
BankGiro Loterij steunt het behoud van cultureel erfgoed en de Sponsor Bingo 
Loterij steunt diverse goededoelenorganisaties op het gebied van gezondheid en 
welzijn. De opbrengst van de drie loterijen steeg in 2008 van 637 miljoen tot 
bijna 700 miljoen euro; de afdracht aan goede doelen bereikt daardoor het 
record bedrag van bijna 350 miljoen euro. Dit geld gaat naar ondermeer naar 
 organisaties als Natuurmonumenten, Unicef, het Rijksmuseum en Nationaal 
Fonds Kinderhulp. Roos Leopold en Virginie Kuijer: “Dit is het leukste bedrijf 
van Nederland.”

Roos Leopold kiest na haar eindexamen voor hbo-maatschappelijk werk. Na een half 
jaar werken en een half jaar reizen werkt ze via ziektevervanging bij diverse  onderdelen 
in de jeugdhulpverlening. De vaste baan bij Bureau Jeugdzorg in Lelystad die daaruit 
voorvloeit, bevalt niet. Ze stopt, wordt zwanger, bevalt van een gezonde zoon en wil wel 
weer terug in het arbeidsproces, maar beslist níet in de jeugdhulpverlening. Tijdens een 
loopbaantraining komt ze in aanraking met en wordt gegrepen door het vakgebied ‘in-
ternet’. Na de geboorte van haar tweede zoon neemt een full service internetbureau 
haar aan als junior information designer. Leopold heeft het er goed naar haar zin, maar 
de dotcom-crisis maakt een einde aan haar carrière. Dan wordt ze weer zwanger en na 
de geboorte van haar tweede zoon wil ze snel weer aan de slag. In feite maakt het haar 
niet zo veel uit waar. Achter de telefoon net zoals haar zusje bij het Callcenter van de 
Nationale Postcode Loterij? Prima, wat haar betreft. Ze ziet het als een nieuwe start op 
de arbeidsmarkt. Inmiddels werkt ze er alweer meer dan vier jaar. “Dat had ik echt nooit 
gedacht. Ik heb na een half jaar aangegeven dat ik wel weer iets met internet wilde en 
kwam toen terecht bij afdeling internettechniek, dus niet de voor- maar de  achterkant 
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meer aan de mensen uitleggen.” Het is geen leuk afscheid, maar voelt toch goed: Kuijer 
laat niet met zich sollen. “Ik heb echt grenzen, daar waar het gaat om integer omgaan 
met mensen.” Binnen een maand vindt ze een nieuwe baan als personeelsadviseur bij 
de VARA. Na daar drie jaar met veel plezier gewerkt te hebben, vervangt zij op de 
 afdeling P&O acht maanden het hoofd P&O. Daarna besluit Kuijer haar baan op te 
zeggen en  eindelijk voor zichzelf te beginnen. Een telefoontje van de Goede Doelen 
Loterijen om hoofd P&O te worden, ziet zij in eerste instantie daarom ook niet zitten, 
maar ze besluit toch te gaan praten. Als zij een voet over de drempel zet van het kantoor 
aan de Van Eeghenstraat in Amsterdam is zij verkocht. De plannen voor een eigen 
 bedrijf gaan in de ijskast. “Het was liefde op het eerste gezicht. Wat een bedrijf, wat een 
mooie missie en wat een geweldig leuke cultuur.” 

RaakVlakken
De ‘backbone’ van de organisatie is de afdeling Dataservice. Leopold: “Daar  ontwikkelen 
en beheren wij het Lotus-systeem waarop de ledenadministratie van alle deelnemers 
van de Goede Doelen Loterijen draait. Eigenlijk heeft -bijna- iedere afdeling binnen 
onze organisatie raakvlakken met de afdeling Dataservice. Verzint de afdeling Marketing 
van welke loterij ook een nieuwe marketingactie, dan zal deze afdeling ervoor moeten 
zorgen dat deze door de database wordt ondersteund. De afdeling Prijzen wil graag de 
deelnemers op de hoogte brengen van de gewonnen prijs en zij halen de adressen van 
de winnaars uit de ledenadministratie. Die ledenadministratie is trouwens van  cruciaal 
belang, want deze zorgt ervoor dat (nieuwe) aanmeldingen van deelnemers goed 
 verwerkt worden, dat de loten geïncasseerd worden waardoor de deelnemer aan de 
 trekking kan meedoen en prijzen kan winnen. De trekking zelf wordt georganiseerd 
door de afdeling Dataservice en zij verspreiden ook de uitslagen en winnaars binnen de 
 organisatie, zodat de prijzen uitgekeerd kunnen worden. Onze subafdeling Internet-
techniek is verantwoordelijk voor de technische implementatie van alle internetsites van 

van internet.” Zij begint als coördinator van de e-mails en sinds maart 2008 is zij pro-
jectleider internettechniek op de afdeling Dataservice. “Het leuke aan mijn baan? Dat ik 
zowel bezig ben met de technische kant van een website als dat ik  tegelijkertijd heel 
dichtbij de andere afdelingen ben. Ik werk in de IT, maar absoluut niet in de sfeer van 
een IT-omgeving. Het bijzondere aan het werken bij de Goede Doelen Loterijen is juist 
die combinatie tussen het commerciële aan de ene kant en de goede doelen aan de 
andere kant. Dat maakt dat er zoveel verschillende mensen bij ons werken en het een 
enorm dynamisch bedrijf is.” 

Op de Sociale Academie, richting Personeel & Arbeid krijgt Virginie Kuijer een stage-
opdracht bij de P&O-afdeling van het woningbedrijf van de gemeente Utrecht. Saillant 
detail: deze overheidsdienst moet juist dat jaar privatiseren. De stage wordt boeiender 
dan zij zich had kunnen voorstellen. Na haar afstuderen blijft zij er nog drie jaar werken 
als junior personeelsadviseur tot een staffunctie haar niet meer boeit en zij op zoek gaat 
naar een baan waarin zij zich met de core-business kan bezighouden. “Ik dacht die 
 huizenverhuur, dat is eigenlijk heel leuk, wonen is tenslotte een eerste levensbehoefte 
van mensen, dat wil ik ook wel eens zelf doen.” Bij een woningcorporatie in Maarssen 
wordt zij als woonconsulente verantwoordelijk voor 2000 woningen en behandelt zij het 
hele spectrum: van het innen van huur tot en met het ontruimen van woningen bij 
 overlast. Het is ‘echt mensenwerk’ waar de basis wordt gelegd voor haar interesse in 
 conflictoplossing die uiteindelijk leidt tot een post hbo-opleiding mediation. Na drie 
jaar woonconsulent krijgt Kuijer heimwee naar het P&O-vak, mede ingegeven door het 
feit dat haar corporatie aan de vooravond van een fusie staat: als hoofd P&O zou zij 
immers veel kunnen betekenen voor de mensen in de organisatie. Zij solliciteert intern 
en wordt aangenomen als hoofd P&O van de vestiging Utrecht. Dan dient zich wéér een 
fusie aan en na een conflict over een principiële kwestie zegt zij van de ene op de andere 
dag haar baan op. Speelt ook een rol: Kuijer is ‘fusiemoe’. “Ik kon het ook niet zo goed 
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Tegen	onverschilligheid
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’s nacHts wakkeR maken VooR
Je	mag	me	’s	nachts	niet	wakker	maken.

kRijgt eneRgie Van
Live	muziek	en	dan	het	liefst	in	een	leuke	
tent	met	een	goede	jamsessie	

wilde VRoegeR altijd woRden
Verpleegster	of	dokter

blijFt Het lieFst uit de buuRt Van?
Intolerante,	oneerlijke	en	onechte	mensen

kan absoluut niet
Zingen,	althans	volgens	mijn	collega,	ik	
vind	het	eerlijk	gezegd	wel	meevallen.

boRReltje dRinken met…
Johnny	Depp

Roos Leopold.



“Het bijzondeRe aan Het weRken bij de goede doelen 
loteRijen is juist die combinatie tussen Het commeRciële 
aan de ene kant en de goede doelen aan de andeRe kant. 
dat maakt Het tot een enoRm dynamiscH bedRijF”
rOOS	LeOPOLD

Goede Doelen Loterijen.
zijds een afdeling die wel overwogen beslissingen neemt om het geld uit te geven. Zou 
ik bijna nog de afdeling Evenementen vergeten. En dat is niet de kleinste, want alle 
 evenementen en arrangementen organiseren we zelf. Je begrijpt, vacatures genoeg.” De 
vraag of er kansen in het buitenland zijn, lijkt met deze ‘oer-Hollandse’ loterijen bijna 
overbodig. Een vergissing. Inmiddels is het moederbedrijf Novamedia ook actief in 
Engeland, Schotland en Zweden en er liggen plannen om nog meer goede doelen-
loterijen in het buitenland op te richten. “We werken vanuit Nederland veel met lokale 
mensen, maar heb je buitenlandambities, dan zijn er zeer zeker kansen.”

kweekVijVeR
Bij sollicitaties wordt meer gekeken naar bewezen ervaring dan naar diploma’s. Het 
motto is dan ook niet voor niets ‘hire on attitude, train for skill’. Kuijer: “Dat heb ik nog 
nooit ergens zo concreet meegemaakt. Hier valt dus alles te leren. Ben je creatief, 
 innovatief en enthousiast, heb je de juiste spirit, ondernemersgeest en passie voor het 
bedrijf en voor ons product, dan kun je bij ons een leuke carrière hebben.” “Ik ben daar 
een goed voorbeeld van”, valt Leopold bij. “Begonnen in het Callcenter en op een dag te 
kennen gegeven dat ik iets met internet wilde, toen Internet Proces Manager geworden 
op de afdeling Internettechniek en nu sinds een half jaar Projectleider. Je kunt hier 
verder komen, met training on the job en opleidingen. Heb je een goed idee? Kom er 
mee voor de dag. Er is veel mogelijk, je kunt veel uit je zelf halen. Het is niet zo dat het 
allemaal geregeld is, dat het voor je klaar ligt. Je moet het wel zelf organiseren.” “Als je 
een kans ziet, spring er dan bovenop. Daardoor stromen ook veel mensen door. En niet 
alleen naar boven. Met 322 man zijn we een relatief klein bedrijf. In de top zijn de 
 posities natuurlijk redelijk schaars, maar er vindt veel interne doorstroming plaats van 
de afdeling Televisie naar Marketing of van Goede Doelen naar Communicatie of van 
het Callcenter naar Marketing. Er zijn dus veel mogelijkheden in de breedte, waarbij ons 
Callcenter als een soort kweekvijver fungeert”, licht Kuijer toe. 
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de drie loterijen en de vele actiesites die een campagne ondersteunen zoals de jaarlijkse 
PostcodeKanjer van 1 januari. Voor zo’n campagne worden vele brieven verstuurd door 
heel Nederland. Deelnemers en toekomstige deelnemers kunnen hun persoonlijke code 
uit de brief activeren op www.postcodekanjer.nl en hiermee een lot bestellen. Het 
design	 van	 deze	 website	 en	 de	 inhoud	 doet	 de	 afdeling	 Internet;	 de	 technische	
 implementatie is de verantwoordelijkheid van onze afdeling. Ook zorgen wij voor de 
koppeling met onze ledenadministratie Lotus. Andere projecten die de afdeling voor 
haar rekening neemt, is de aansluiting van een internetgame, zoals Miljoenenjacht 
Online, met de ledenadministratie.”

binnenHalen en weggeVen
Zowel Leopold als Kuijer vinden de Goede Doelen Loterijen ‘het leukste bedrijf in 
Nederland’. Kuijer: “Er is geen ander bedrijf waar je met al je inzet zoveel geld kunt 
 weggeven aan goede doelen. Dat is toch het mooiste wat er is. Sinterklaas? Nee, zo voelen 
we ons niet. Wij proberen hier met elkaar elke dag weer het verschil te maken voor 
mensen in situaties die het minder goed hebben dan wij. Of om Nederland een stukje 
groener te maken of ons cultureel erfgoed te beschermen, om gezondheidsfondsen te 
steunen die belangrijk onderzoek doen ter voorkoming of genezing van nare ziekten. 
Die combinatie commercieel bedrijf-goede doelen maakt het zo bijzonder om hier te 
werken.” Waar Leopold op aansluit met: “Ook bij de IT-afdeling. Dat gefocust zijn, wat 
IT-afdelingen vaak kenmerkt, heb je hier totaal niet. Daarom voel ik me hier ook zo 
thuis.” Kuijer: “Wat mensen, denk ik, niet beseffen dat we naast een IT-afdeling bijvoor-
beeld ook een afdeling Televisie hebben waar alle onze tv-programma’s mede door 
 geproduceerd worden en een afdeling Internet waar alle sites gemaakt worden. Dan 
heeft iedere loterij nog zijn eigen marketingafdeling. Daarnaast hebben we natuurlijk 
ook (staf)afdelingen zoals Communicatie en Financiën. In het kort komt het erop neer 
dat we afdelingen hebben die het geld middels de lotenverkoop binnenhalen en ander-
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alles uit de kast
Bij sollicitaties wordt vooral gelet of iemand in onze cultuur past. Hoe die getypeerd kan 
worden? “Over het algemeen werken er bij ons veel jonge, maatschappelijk bewuste 
 dynamische mensen. We zijn trots op wat we met elkaar weten te bereiken”, aldus Kuijer. 
“De cultuur is inderdaad heel bijzonder en de sfeer is informeel, maar je moet je zaken 
wel voor elkaar hebben,” vult Leopold aan, “het is relaxed, maar tegelijk wel heel hard 
werken.” Kuijer lachend: “Tijd om in te dutten is er -gelukkig- niet.” En terugkomend op 
de cultuur: “Die houdt ons gemotiveerd. Net als unieke evenementen voor het personeel 
zoals het jaarlijkse kerstontbijt en de personeelsdag waar echt alles uit de kast wordt 
 gehaald.” Typerend zijn ook de eindemaandborrels en de lunchlezingen waar mede-
werkers van de goededoelenorganisaties, die ondersteund worden, over een specifiek 
project vertellen. Leopold: “Leuk om bijgepraat te worden en collega’s te ontmoeten.” Als 
tot slot de vraag aan de orde komt waarin de Goede Doelen Loterijen  zich onderscheidt, 
antwoordt Kuijer direct met: “Daarop is maar één antwoord mogelijk: wij zijn de enige 
echte particuliere Goede Doelen Loterijen van Nederland. Vijftig procent van het geld 
dat binnenkomt wordt jaarlijks rechtstreeks aan de goede doelen organisaties afge-
dragen. Over vijf jaar hopen we nog meer loten te verkopen, zodat we nog meer aan 
goede doelen kunnen geven. Want dat is onze missie.”.

bRancHe
Marketing-Communicatie-Media

HooFdkantooR weReldwijd/nl
Amsterdam

aantal Vestigingen weReldwijd/nl
1	in	Nederland,	1	in	Zweden,	1	in	engeland	
en	1	in	Schotland

omzet weReldwijd/nl
600	miljoen	NL,	sinds	1989	ruim	3	miljard	
euro	aan	inmiddels	134	goede	doelen

medeweRkeRs weReldwijd/nl
322	in	Nederland

VeRHouding man/VRouw nl
40%/60%

gemiddelde leeFtijd nl
32	jaar

instRomeRs peR jaaR nl
Academici:	20
Hbo’ers:	20

aantal stageplaatsen nl
Gemiddeld	5	per	jaar.

Functies VooR young  

pRoFessionals nl
Veel	zoals	marketeers,		
communicatiemedewerkers,	juristen,	
relatiebeheerders	en	IT-ers.

inteRnationale mogelijkHeden
Ja,	nog	in	de	kinderschoenen,	maar	zeker	
meer	mogelijk	in	de	toekomst.	

jaaRsalaRis
Sterk	afhankelijk	van	functie	en	ervaring,	
naast	vast	inkomen,	mooie	bonusregeling.

extRa’s
Veel:	waaronder	goede	opleidings-	en	
ontplooiingsmogelijkheden.
kans	op	deelname	projectbezoeken	van	
goede	doelen	in	binnen-	en	buitenland.
Vaak	kans	op	exclusieve	bezoeken	aan	
musea,	tentoonstellingen,	films,	theater	
en	pretparken.

lease-auto
Functieafhankelijk.

dResscode
Informeel	maar	wel	verzorgd.

website
www.postcodeloterij.nl;		
www.bankgiroloterij.nl;		
www.sponsorbingoloterij.nl

keRnactiViteiten
wij	werven	fondsen	voor	goede	doelen	en	
geven	bekendheid	aan	hun	werk.		
De	Postcode	Loterij	steunt	goede	doelen	
voor	een	rechtvaardige,	groene	wereld.		
De	BankGiro	Loterij	steunt	goede	doelen	
voor	cultuur,	behoud	cultureel	erfgoed.		
De	Sponsor	Bingo	Loterij	is	er	voor	
gezondheid	en	welzijn.	

dooRgRoeimogelijkHeden
Binnen	onze	relatief	kleine	organisatie,	
niet	alleen	verticaal	maar	ook	horizontaal	
aanwezig.	In	2007	zijn	23	mensen	intern	
doorgestroomd,	15	mensen	maakten	
promotie	en	8	medewerkers	bleven	op	een	
gelijk	functieniveau.	

opleidingsmogelijkHeden
ruimschoots	aanwezig,	zowel	op	
individuele	basis	extern	als	binnen	de	
Lottery	Academy;	ons	eigen		
opleidingsinstituut.

coacHing/begeleiding
we	hebben	een	interne	coach	en	diverse	
externe	coaches	die	we	vaak	inzetten	om	
medewerkers	on	the	job	te	coachen	of	te	
begeleiden	bij	loopbaanvraagstukken.	

pRoFiel medeweRkeRs
we	zien	het	liefst	komen	het	type:	
ondernemend,	pro-actief,	creatief,	
innovatief,	gedreven,	zonder	al	te	veel	ego,	
ruimdenkend	en	met	een	warm	hart	voor	
goede	doelen.	

sollicitatiepRoceduRe
Het	kan	bij	ons	heel	snel	gaan,	maar	er	
zullen	minimaal	2	inhoudelijke	
gesprekken	plaatsvinden	voordat	we	
overgaan	tot	contractaanbieding	en	
bespreken	van	de	arbeidsvoorwaarden.

opleidingsRicHting en niVeau
Marketing,	economie,	Communicatie,	IT.	
Vanaf	MBO	niveau,	maar	ook	HBO	en	wO	
niveau.	

oVeRig
werkervaring,	bewezen	succes	en	de	
juiste	spirit	weegt	vaak	zwaarder	dan	een	
diploma.

business couRse
Interne	Loterijtraining,	Goede	Doelen	
Masterclass	en	Turbotraining	Loterijen.	

contactgegeVens
Goede	Doelen	Loterijen
Postbus	75025
1070	AA	Amsterdam
020-6732446	
vacature@postcodeloterij.nl
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