
Sinds enkele jaren is in de wereld van 
fonsenwerving een nieuwe telg geboren 
genaamd ‘Crowdfunding’. Tot voor kort 
zagen we crowdfunding vooral als suc-
cesvol middel in de kunstzinnige hoek 
(muziek, film, podiumkunst) en in het 
financieringslandschap van de starten-de 
ondernemer met een nieuwe creatie of 
een vernieuwend concept. Vandaag de dag 
wordt crowdfunding steeds bre-der ingezet.

Wat is crowdfunding eigenlijk, is 
crowdfunding ook voor sociaal maat-
schappelijke initiatieven interessant, zijn 
er ook voorwaarden aan verbon-den, kan 
crowdfunding samen met fondsenwerving 
een lokaal project tot een succes maken? In 
de deze nieuws-brief willen wij u antwoorden 
geven op deze vragen. Graag nemen wij u 

mee in de wereld van crowdfunding.
Deze brochure is bestemd 

voor dorpshuizen, 
dorpsbelangenorganisaties 

en dorpswerkgroepen
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Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is net als fondsenwerving een manier 
om een project te financieren. Waar het bij fond-sen in 
de regel om een relatief grote bijdrage van een geringe 
groep gaat, gaat het hier om een grote groep mensen 
die een relatief kleine bijdrage leveren. Kort gezegd 
is crowdfunding niets anders dan fondsenwerving 
bij particulieren. Voor dorpsbelangen organisaties 
en dorpshuizenstichtingen al sinds jaar en dag 
hun werkpraktijk; We zoeken gelijk gestemden, 
vragen of zij zich willen aansluiten en of zij een 
financiële bijdrage kunnen leveren. Het welbekende 
lidmaatschap van uw vereniging of donateur-schap 
van uw stichting.

Door de vele mogelijkheden van internet en 
sociale media, kunnen we vandaag de dag relatief 
gemakkelijk een grotere groep gelijkgestemden 
bereiken en motiveren, om zich financieel te 
verbinden met een activiteit of project.

De belangrijkste kenmerken van crowdfunding zijn:
• Een concreet project
• Vooraf vastgesteld doelbedrag
• Een einddatum waarop het doelbedrag moet zijn 

bereikt
• Een tegenprestatie

Er zijn verschillende vormen van crowdfunding. De 
meest voorkomende zijn de donatie en de reward 
vorm. In tegenstelling tot de reward vorm is bij de 
donatie geen sprake van een concrete tegenpresta-
tie. Het motief voor een deelnemer is vooral het 
goede gevoel dat het project losmaakt of de emotio-
nele band die de deelnemer heeft met het project. 
Denk bijvoorbeeld aan oud inwoners die willen 
bij-dragen aan een boek over de historie van hun 
geboortedorp.

Bij de reward vorm worden de donateurs beloond 
met een tegenprestatie. Vaak zijn er verschillende 
tegenprestaties afhankelijk van wat u doneert. In 
de muziek en theater wereld zie je vaak een toe-
gangskaart als reward en bij een grote donatie een 
VIP arrangement.

Is ons project geschikt voor crowdfunding?

Omdat crowdfunding niet voor elk project geschikt 
is moet u afwegen of dit het juiste middel is voor het 
financieren van uw initiatief. Bij deze afweging zijn 
de volgende zaken van belang:
• Het moet gaan om een concreet project en niet 

om algemene middelen voor de exploitatie van 
een organisatie

• De urgentie van het project moet duidelijk zijn
• Het project moet een duidelijk doel hebben, 

niet te lang duren en een haalbaar streefbedrag 
hebben. De gever moet geloof hebben in de 
uitvoerbaarheid van het project.

• Een eigen netwerk is noodzakelijk. Dit geeft je de 
mogelijkheid te starten en dit eigen netwerk is 
ook het vertrekpunt voor de verdere verspreiding 
van het project.

• Er moet voldoende menskracht zijn. 
Crowdfunding kan alleen maar goed werken 
als er blij-vend wordt gecommuniceerd en er 
sterk wordt ingezet op de betrokkenheid van uw 
gevers.

Bij de beoordeling is niet alleen uw project van 
belang (de interne factoren) maar moet u zich 
ook ver-plaatsten in het gedachtepatroon van de 
potentiële gever (de externe factoren). Waarom 
zouden mensen een bijdrage willen geven aan ons 
project?Veel voorkomende redenen om te geven 
aan een project zijn:
• Het persoonlijk kennen van de initiatiefnemer(s) 

of het hebben van een beeld van de initia-
tiefnemers achter het project

• Het waarom van het project (de urgentie)

• De tegenprestatie of de emotionele band met 
het project

Het voorbereiden

We weten wat crowdfunding is, we hebben getoetst 
of ons project geschikt is voor een crowdfunding 
campagne, maar waar moeten we nu beginnen? 
Volendam heeft de 3J’s, crowdfunding de 3B’s. Het 
belang van ons project moet een zo groot mogelijke 
groep bereiken en het project moet goed landen 
zodat de groep ook wil betalen. Dit vereist een 
gestructureerde aanpak alvorens u echt van start 
kunt gaan.

Het belang
Waarom
Alles wat we moeten vertellen om belangstelling te 
wekken moet kort en bondig zijn. Het is de uitdaging 
uw boodschap te kunnen vertellen in max. 140 
tekens (de lengte van een twitter bericht). Zoals al 
eerder gezegd, is het waarom essentieel. Waarom 
bestaat het project? Wat is de missie? Welke passie 
ligt ten grondslag aan het project. Antwoorden op 
deze vragen kunnen het hart van een potentiële 
gever sneller doen kloppen.

Het project
Vanuit dit waarom ontstaat een concreet project. 
Ook hier geldt; hou het kort en bondig en zo concreet 
mogelijk. Iedereen moet kunnen begrijpen wat het 
project oplevert en dat daar ook geld voor nodig is. 
Hou ook nu weer rekening met de lengte van een 
twitter bericht.

Het voorstel
Door het waarom en het project samen te trekken 
en daar aan toe te voegen welke tegenpres-tati een 
potentiële gever mag verwachten, ontstaat een 
voorstel of aanbod. Hou de volgorde overeind. Met 
het waarom worden mensen geraakt en vervolgens 
krijgen ze heel concreet voorgeschoteld hoe ze 
betrokken kunnen blijven.

Bij crowdfunding wordt een dergelijk voorstel meestal 
in de vorm van een video pitch gepresenteerd. Deze 



3

• De tegenprestatie of de emotionele band met 
het project

Het voorbereiden

We weten wat crowdfunding is, we hebben getoetst 
of ons project geschikt is voor een crowdfunding 
campagne, maar waar moeten we nu beginnen? 
Volendam heeft de 3J’s, crowdfunding de 3B’s. Het 
belang van ons project moet een zo groot mogelijke 
groep bereiken en het project moet goed landen 
zodat de groep ook wil betalen. Dit vereist een 
gestructureerde aanpak alvorens u echt van start 
kunt gaan.

Het belang
Waarom
Alles wat we moeten vertellen om belangstelling te 
wekken moet kort en bondig zijn. Het is de uitdaging 
uw boodschap te kunnen vertellen in max. 140 
tekens (de lengte van een twitter bericht). Zoals al 
eerder gezegd, is het waarom essentieel. Waarom 
bestaat het project? Wat is de missie? Welke passie 
ligt ten grondslag aan het project. Antwoorden op 
deze vragen kunnen het hart van een potentiële 
gever sneller doen kloppen.

Het project
Vanuit dit waarom ontstaat een concreet project. 
Ook hier geldt; hou het kort en bondig en zo concreet 
mogelijk. Iedereen moet kunnen begrijpen wat het 
project oplevert en dat daar ook geld voor nodig is. 
Hou ook nu weer rekening met de lengte van een 
twitter bericht.

Het voorstel
Door het waarom en het project samen te trekken 
en daar aan toe te voegen welke tegenpres-tati een 
potentiële gever mag verwachten, ontstaat een 
voorstel of aanbod. Hou de volgorde overeind. Met 
het waarom worden mensen geraakt en vervolgens 
krijgen ze heel concreet voorgeschoteld hoe ze 
betrokken kunnen blijven.

Bij crowdfunding wordt een dergelijk voorstel meestal 
in de vorm van een video pitch gepresenteerd. Deze 

video pitch moet, voor zover het waarom daar nog 
geen antwoord op heeft gegeven, ook duide-lijk 
maken wat de urgentie is. Hiermee geeft u ook aan 
waarom juist nu de financiering voor dit speci-fieke 
project nodig is. Ga ook in op het effect van het 
project en wie de initiatiefnemer(s) zijn. Een per-
soon of enkele personen achter het project aan het 
woord en in beeld werkt goed en schept vertrou-
wen. Hou je boodschap open, eerlijk, concreet, 
helder en kort (3 - 5 min).

Het bereik
Het is lastig starten met een groep waar je nog geen 
contact mee hebt. Dus vooralsnog laat je de crowd 
voor wat het is en start je binnen je bestaande 
netwerken. Splits je netwerk op in verschillende 
groepen.
• Eigen achterban
• Mensen die veel andere mensen kennen
• Mensen waarvan je weet dat ze in andere grote 

netwerken actief zijn
• Grotere geldschieters (bedrijven in de directe 

omgeving)
• Publieke relaties (Media, politici)

Door deze indeling is het mogelijk heel gericht 
op het juiste moment de juiste groep mensen te 
active-ren. Bedenk ook welke groep je welk bedrag 
wilt vragen en let ook op het motief (reward) om 
bij te dragen. Dit kan voor elke groep anders zijn. 
Deze verscheidenheid per groep geldt ook voor 
de keuze van je communicatiemiddel. Hoewel er 
bij crowdfunding vaak wordt gedacht aan sociale 
media is het niet verstandig hiervoor te kiezen als 
bijvoorbeeld je eigen achterban gewend is aan bijv. 
huis aan huis post. De meest effectieve kanalen zijn 
die waarmee je nu het contact onderhoud.

TIP: Om te kunnen profiteren van het 
sneeuwbaleffect van sociale media is het wel aan 
te raden je bestaande netwerk te laten weten 
welke vormen van sociale media je gebruikt 
voor de communicatie.
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Betalen
Allereerst zal het doelbedrag moeten worden 
vastgesteld. Voor de meeste crowdfunding 
projecten geldt dat het doelbedrag kleiner is dan 
de totale projectkosten. Voor het vaststellen van je 
doelbedrag moet een inschatting worden gemaakt 
van de potentie van je bestaande netwerk. De 
grootte, de kapi-taalkracht en de bereidheid om 
te geven zijn de belangrijkste indicatoren voor het 
vaststellen van een realistisch doelbedrag.

Aan de slag

Op een na alle voorbereidende acties zijn door
lopen. Het waarom is helder en concreet gemaakt in 
een project en verwoord in een pitch. De projectsom 
is bekend en het doelbedrag is vastgesteld. Je 
netwerk is in beeld gebracht en verdeeld in specifieke 
groepen met elk hun communicatiekanaal, bedrag 
waar-voor je hem of haar wilt vragen en de 
motivatie (rewards) om bij te dragen. Het laatste 
wat nog moet gebeuren is het kiezen van een 
crowdfunding platform waarmee je je project wilt 
gaan crowdfunden.

Enkel veel gebruikte platforms zijn:
Voor je buurt, wijk- en buurtprojecten
 http://www.voorjebuurt.nl/
Geeferom, wijk- en buurtprojecten
 http://www.geeferom.nl/
Groen beweegt, groene buurtprojecten
 http://www.groenbeweegt.nl/
Share2start, duurzaamheids projecten
 http://www.share2start.com/
Greencrowd, natuur, milieu, duurzaamheid
 https://greencrowd.nl/
Geldvoorelkaar, lenen/investeren
 http://www.geldvoorelkaar.nl/

Meer informatie over crowdfunding:
Crowdfunding.nl, Nieuws, blogs, artikelen en 

informatie die direct of indirect met crowdfunding 
te maken hebben.
 http://www.crowdfunding.nl/
Douw&Koren, crowdfunding consultancy
 http://www.douwenkoren.nl/

Het stappenplan

Een crowdfunding campagne is het meest succesvol 
met een vliegende start. Daarvoor moet u beschik-
ken over de juiste mensen in uw netwerk en deze ook 
op het juiste moment betrekken in uw campag-ne. 
Ruwweg valt een crowdfunding campagne uiteen in 
3 fases: de voorbereidingsfase, de campagne en de 
projectuitvoering.

1. Voorbereiding
Controleer uw netwerk rond het project. Heeft u alle 
expertise in huis of zou u nog mensen aan uw net-
werk willen toevoegen?

2. Campagne voeren
Alles is geregeld en de campagne kan van start. Ga 
niet meteen de weide wereld in maar betrek als 
eer-ste de groep die het dichtst bij u staat, uw eigen 
achterban. Zij kunnen zorgen voor een vliegende 
start. Binnen enkele dagen moet er ca. 10% van uw 
doelbedrag binnen zijn. In tweede instantie betrekt 
u mensen uit uw netwerk die veel andere mensen 
kennen en richt u zich op grotere geldschieters zoals 
lokale bedrijven. Tegelijkertijd zullen mensen uit 
uw eigen achterban ook weer mensen benaderen 
in hun eigen netwerk. De olievlek wordt langzaam 
groter. Geef deze ronde enkele weken de tijd en 
u zult ongeveer 50% van uw doelbedrag hebben 
bereikt. Nu is het tijd voor ‘de rest van de wereld’. 
U schakelt de media in en u bereikt mensen die 
u anders nooit had bereikt. Deze groep gaat pas 
meedoen als ze zien dat uw campagne succesvol is. 
Schakel de media niet te vroeg in want ‘de rest van 
de wereld’ gaat niet bij dragen aan een ‘moeizaam’ 

TIP: Op de diverse crowdfunding platforms die 
verder op in deze publicatie worden genoemd 
kunt u een dergelijke video pitch eens bekijken. 
Bekijk er een aantal en beoordeel die eens op 
basis van de zojuist genoemde criteria.

TIP: Laat uw video pitch zien aan een aantal 
mensen uit uw netwerk voordat deze online 
gaat. U kunt nu nog aanpassingen doen, eenmaal 
online niet meer.
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project.
Tijdens de campagne groeit uw netwerk snel uit 
tot een groep donateurs die ook met vragen of tips 
zullen komen. Deze betrokkenheid moet worden 
gekoesterd. Beantwoord elke vraag en reageer op 
tips en opmerkingen vanuit uw netwerk.

3. Projectuitvoering
Uw campagne is afgerond en uw doelbedrag gehaald. 
Samen met de andere financieringsbronnen kan het 
project worden uitgevoerd. Ook tijdens de uitvoering 
willen uw donateurs op de hoogte worden gehouden 
van de voortgang. Ook tijdens de uitvoering komen 
er vragen, tips en opmerkingen. Doe daar wat mee, 
blijf in contact met uw donateurs. Ze zijn betrokken 
en benieuwd, bereid om mee te denken en indien 
mogelijk ook wel bereid om mee te helpen.

Nawoord

Uit onderzoek van Douw en Koren, crowdfunding 
consultancy, blijkt dat crowdfunding in Nederland 
sterk in opmars is. In 2012 werd voor € 14.000.000,- 
financiering opgehaald, in 2013 is ruim € 30.000.000,- 
binnen gehaald en Douw en Koren durft voorzichtig 
te stellen dat er wederom een ver-dubbeling valt te 
verwachten voor 2014.

Is crowdfunding ‘gemakkelijk geld’? Nee, 
crowdfunding vraagt veel inspanning en een goede 
aanpak.
U dient een helder, concreet en haalbaar doel te 
hebben, u moet kunnen laten zien dat uw project 
ook echt noodzakelijk is, maak uw vraag om een 
bijdrage persoonlijk en vertel het als een verhaal. 
Vergeet niet dat goede communicatie voor, tijdens 
en na de campagne het succes van uw crowdfunding 
project bepaalt.

Crowdfunding is een doeltreffende manier van 
financieren gebleken, het is leuk en het levert meer 
op dan alleen maar geld. Met crowdfunding bereik je 
heel veel mensen die jouw project naamsbekendheid 
geven en je bestaande netwerk wordt uitgebouwd 
met een nieuwe doelgroep die graag meedenkt.

telefoon: 0592 - 31 51 21
info@bokd.nl
www.bokd.nl

VKK-FDG
Raadhuisplein 1

6901 GN Zevenaar 
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info@vkkfdg.nl
www.vkkfdg.nl
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