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Crowdfunding

Do’s en don’ts van crowdfunding
Do’s

• Zorg voor een concreet verhaal dat je
duidelijk en vlot kunt vertellen. Zoals een
elevator pitch.
• Stel haalbare doelen. Een miljoen haal je
niet snel op, maar financiering voor een
nieuwe website wel.
• Vertel het verhaal achter je actie: maak het
persoonlijk, zodat geïnteresseerden echt
jouw passie steunen.

Van sociaal kapitaal naar geld op de bank

In een tijd dat banken en investeerders de hand op de knip houden,
worden ondernemers creatief. Zij zoeken ondersteuning bij hun netwerk.
Dankzij een goed verhaal, gedegen product of dienst en hoge ‘gunfactor’
financieren zij hun droom dankzij crowdfunding. Zij vragen hun sociale
contacten om hun project te financieren. En vaak met succes.
‘Vroeger deden we niet anders: je netwerk inzetten om een onderneming te financieren. En crowdfunding
is eigenlijk niets anders. Dankzij online betalen en social media is het wel gemakkelijker geworden om een
veel grotere groep mensen warm te krijgen’, aldus Ronald Kleverlaan, eigenaar van WEBclusive en expert
op het gebied van crowdfunding. De persoonlijke kracht en ambities van de ondernemer zijn volgens
Kleverlaan de sleutel naar een succesvolle crowdfunding. ‘Mensen steunen graag mensen, in plaats van
grote onpersoonlijke organisaties. Als een bekende van je een project start waar je enthousiast over bent,
ben je sneller geneigd om dit aan anderen te vertellen en hen over te halen om ook financiële ondersteuning te bieden. Voordat je een crowdfunding start, is het van groot belang dat je je propositie op orde hebt
en je netwerk al uitgebreid op de hoogte hebt gesteld van je doel.’ Er zijn verschillende manieren om een
crowdfunding te starten: op basis van donatie, met een financierdersbeloning en als lening. Voor ondernemers die een product aanbieden, raadt Kleverlaan pre-sales aan. ‘Zo kun je je product alvast testen bij je
doelgroep, eventuele foutjes er nog uithalen en echt ambassadeurs voor je bedrijf creëren’. Word je gefinancierd door je netwerk, dan is een tegenprestatie wel nodig. ‘Dat kan door een vermelding op je website,
maar ook door je product met korting aan te bieden. Helemaal mooi is het als je je investeerders op den
duur kunt terugbetalen. Dan is het ook in hun belang om jouw initiatief tot een succes te maken. Het is
bovendien de beste reclame voor je bedrijf: als je 100 donateurs hebt, die jouw ideeën steunen en dit delen
via social media, heb je gratis ambassadeurs.’
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Enthousiaste achterban
Het shirt met de perfecte pasvorm voor vrouwen maken, dat wilde Marijke Krabbendos
met haar bedrijf Qolors bereiken. Ze kon een
order plaatsen, maar kwam fondsen tekort.
Crowdfunding bracht de oplossing: ze haalde
€55.000 op. ‘Mijn hand ophouden wilde ik
niet. Daarom koos ik voor crowdfunding op
basis van investering. Er is honderd keer €500
ingelegd en ik heb nog wat kleinere donaties
ontvangen. Deze investering krijgen de donateurs over een paar jaar met rente terug. Van
te voren heb ik mijn ideeën uitgebreid getoetst bij mensen die midden in de doelgroep
staan, daardoor wist ik meteen dat mijn idee
een grote kans van slagen had. Het voordeel
van deze manier van financieren is dat ik niet
meteen hoef terug te betalen, zoals een bank
zou willen, en dat ik een enthousiaste achterban heb die in mijn bedrijf gelooft.’
www.qolors.nl

Don’ts

• Zorg voor een lange adem. Crowdfunding
kost tijd en instant succes bestaat niet.
Neem je tijd om je doelgroep te bereiken en
verhaal te verspreiden.
• Kom niet met gelikte filmpjes of andere
uitingen vol strakke statistieken en reclameslogans.
• Gebruik social media, maar verwacht niet
dat bijvoorbeeld erop los twitteren tot succes zal leiden. Identificeer je doelgroep en
zoek hen zo persoonlijk mogelijk op.

Hoge gunfactor voor originele kindermenu’s
Susan Aretz haalde €3000 op voor een nieuwe website voor haar initiatief Smulpaapje. ‘Met Smulpaapje wil ik restaurants aanprijzen die
originele en smakelijke kindermenu’s aanbieden en niet alleen frietjes met snacks. Een jaar lang heb ik de restaurants verzameld op een
blog en draagvlak gecreëerd voor mijn missie. Het is nu tijd voor een
nieuwe website, waar nieuwe restaurants gemakkelijk op te zetten zijn
en waarop bezoekers reviews kunnen plaatsen. Een groot deel van mijn
netwerk weet dat dit project heel dicht bij mij staat en daardoor kreeg ik
veel steun. Ook al kon ik als tegenprestatie niets anders bieden dan een
plaatje op de nieuwe website voor de donateurs. Door de hoge gunfactor
kon ik mijn doel behalen.’
www.smulpaapje.nl

