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Crowdfunding

Een nieuw financieringsmodel voor start-ups?
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Onlangs werd de restauratie van het schilderij ‘de Intocht van 
Napoleon’ van Matthieu van Bree door middel van crowdfunding  
volledig online gefinancierd. Hierbij kwamen er geen overheids- 
subsidies noch grote zakelijke of particuliere investeerders aan  
te pas; de vele bescheiden donaties kwamen van een grote groep  
‘gewone’ kunstliefhebbers.

Dit is een voorbeeld van een steeds groter aantal succesvolle 
crowdfunding-initiatieven. Via crowdfunding kunnen ondernemers 
via onlineplatforms, zonder tussenkomst van financiële instellingen 
of investeringsmaatschappijen (start-)kapitaal verkrijgen vanuit een 
grote hoeveelheid kleine particuliere investeerders. Waar crowdfun-
ding voorheen voornamelijk in de charitatieve en creatieve sector de 
kop opstak, dienen zich ook op steeds grotere schaal de succesver-
halen aan die zich richten op commerciële, startende ondernemers. 
Crowdfunding biedt nieuwe kansen voor startende ondernemers, 
beleggers en spaarders, maar ook voor financiële instellingen. Wat is 
crowdfunding nou precies en hoe kunnen financiële instellingen het 
concept gebruiken ten behoeve van een nog betere en completere 
klantbediening?

Inleiding

Crowdfunding
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Crowdfunding is een van de vele bijproducten van de ‘web 2.0 revolu-
tie’1 en relateert aan de ontwikkelingen op het gebied van cloudcom-
puting en social networking. 

Een definitie van crowdfunding uit de wetenschappelijke literatuur 
luidt als volgt: ‘Het financieren van een project of onderneming door 
een groep individuen in plaats van professionele instellingen (zoals 
banken, investeringsorganisaties of business angels), waarbij de 
gangbare manier van communicatie via het internet is’.2

Dankzij crowdfunding lukt het steeds meer liefdadigheidsinstellin-
gen, artiesten en recentelijk ook startende ondernemers om direct 
via het internet hun (start-)kapitaal te verwerven vanuit een grote 
groep particuliere mini-investeerders.

Hoe werkt het?
Hoewel er veel variaties op het concept crowdfunding bestaan en nog 
veel meer mogelijk zijn, elk met hun eigen verdienmodel, is het prin- 
cipe en het verloopproces van al deze varianten grotendeels hetzelfde:
1. Een ondernemer met een kapitaalbehoefte presenteert zijn inves-

teringsdoel en plan via een bestaand onlineplatform beheerd door 
een provider. Individuen in de ‘crowd’ (iedereen die mogelijkerwijs 
in aanmerking komt om te investeren/lenen) kunnen vervolgens 
door middel van kleine leningen, investeringen of donaties een 
stukje bijdragen aan het vervullen van de totale kredietbehoefte 
van deze ondernemer. 

2. Wanneer genoeg investeerders binnen een bepaalde tijd hebben 
aangegeven in de ondernemer te willen investeren, zorgt de be-
heerder van het platform dat er transacties plaatsvinden van de 
investeerders naar de bewuste ondernemer.

3. Wanneer de transacties zijn voltooid, gaat de ondernemer aan de 
slag en informeert hij zijn investeerders over de voortgang van zijn 
onderneming/project. Op vooraf bepaalde tijd zorgt vervolgens de 
beheerder van het platform ervoor dat het eventuele rendement 
op de investering volgens vooraf gemaakte afspraken aan de in-
vesteerders wordt uitgekeerd. 

Ontwikkeling van crowdfunding
De afgelopen jaren is een reeks aan crowdfunding-initiatieven ont-
plooid in verschillende soorten en maten. Deze ontwikkeling is grof-
weg te clusteren in drie generaties.

Wat is crowdfunding?

1Peer-to-Peer Lending is een soortgelijk fenomeen, echter gericht op kredietbehoeften van parti-
culieren in plaats van instellingen/ondernemers (veelal gebruikt voor persoonlijke leningen). Dit 
artikel beschrijft enkel crowdfunding en niet P2P lending.

2Vertaald uit ‘Crowdfunding of small entrepreneurial ventures’ van Armin Schwienbacher & 
Benjamin Larralde (september 2010).
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n 1e generatie: Charitatief crowdfunding
 De eerste initiatieven ontstonden in de hoek van de liefdadigheids-

instellingen en politieke lobbies. Investeerders in deze groep initia-
tieven handelen uit oogpunt van maatschappelijke betrokkenheid 
met de partij die krediet nodig heeft. Een belangrijk aspect van deze 
groep is dat de investering bestaat uit donaties of renteloze lenin-
gen en er dus doorgaans geen sprake is van een (beoogd) financieel 
rendement. Voorbeelden van deze vorm van crowdfunding zijn Kiva 
(microkredieten voor ondernemers uit ontwikkelingslanden) en een 
deel van de funding van de presidentiële campagne van Obama in 
2009. 

n 2e generatie: Creatief crowdfunding
 De tweede generatie crowdfunding-initiatieven richt zich vooral 

op de creatieve sector: muziek, kunst, literatuur, film et cetera. De 
grootste motivatie tot investeren komt bij deze vorm vanuit een cre-
atieve betrokkenheid met het investeringsdoel. Over het algemeen 
is er wel sprake van rendement maar die is doorgaans niet-financi-
eel van aard, bijvoorbeeld een exemplaar van het creatieve product 
zelf (een cd of een boek). Voorbeelden zijn Kickstarter (US, veelal 
creatieve projecten), Sellaband (NL, muzikanten ondersteunen in 
het uitbrengen van een cd) en TenPages (NL, schrijvers ondersteu-
nen in het uitgeven van een boek). Via Kickstarter is er inmiddels 

Figuur 1: Crowdfundingproces

Crowdfunding
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Figuur 2: Crowdfunding-generaties

een aantal projecten te noemen die voor meer dan een miljoen dol-
lar is gefund.

n 3e generatie: Start-up crowdfunding
 Een derde generatie crowdfunding begint zich meer recentelijk te 

manifesteren. In deze vorm gaat het vooral om kleine startup -orga-
nisaties of projecten met commerciële doeleinden. Investeerders 
worden in deze vorm gedreven door enerzijds betrokkenheid bij de 
ondernemer of zijn/haar ondernemerschap in kwestie, maar ander-
zijds ook meer dan bij de andere twee generaties vanuit een finan-
cieel oogpunt. Voorbeelden hiervan zijn Symbid (NL), Wiseed (FR) en 
CrowdCube (UK). 
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Voordelen voor de ondernemer 
Voor startende ondernemers die op zoek zijn naar startkapitaal biedt 
crowdfunding een aantal voordelen ten opzichte van traditionele 
manieren van startkapitaal vergaren.

n Minder tot geen risicodekkende vereisten voor de ondernemer
 Vooral in de nasleep van de kredietcrisis zijn financiële instellingen 

een stuk voorzichtiger geworden met het verstrekken van krediet 
aan startende ondernemers, tenzij standaard risicodekkende zeker-
heden of garanties kunnen worden overlegd. Bij crowdfunding is dit 
geen vereiste, aangezien investeerders handelen vanuit affiniteit 
met of enthousiasme voor de onderneming en in mindere mate van-
uit commercieel oogpunt. Dit gegeven maakt het voor ondernemers 
een zeer laagdrempelig alternatief wanneer via de conventionele 
wegen geen startkapitaal verkregen kan worden. 

n Crowdfunding dient tegelijkertijd als marketing en promotie van  
de onderneming

 Crowdfunding biedt niet alleen de mogelijkheid startkapitaal te 
vergaren, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat de onderneming 
bekendheid vergaart en een potentiële eerste klantbasis opbouwt. 
Doorgaans deelt de investeerder daarnaast zijn enthousiasme voor 
zijn investering met zijn sociale omgeving en wordt daarmee via 
mond-op-mondreclame een belangrijke en kostenloze ‘adverteer-
der’ voor de ondernemer. Tot slot fungeert crowdfunding ook als een 
eerste test om te peilen in hoeverre het product of idee van de onder-
nemer goed in de markt ligt. Alleen de ideeën en producten waar de 
markt in gelooft, worden uiteindelijk door de crowd gefinancierd. 

n Integratie met sociale netwerken
 Crowdfunding-initiatieven vinden plaats via sociale media, waar 

zich meer en meer ook het commerciële speelveld begint te vormen 
van potentiële investeerders maar ook potentiële klanten voor het 
product. De ondernemer heeft hierdoor directe toegang tot een 
gigantisch sociaal netwerk en heeft daarmee een potentieel zeer 
groot bereik. Daarmee past crowdfunding perfect in de huidige  
digitale revolutie, waar interactie tussen klanten en organisaties 
meer en meer online plaatsvindt. 

Voordelen voor de investeerders (de crowd)
Crowdfunding biedt voor een grote groep particulieren de mogelijk-
heid iets anders te doen met hun kapitaal dan bijvoorbeeld beleggen 
of sparen. 

n Laagdrempelig kleine bedragen investeren vanuit persoonlijke 
affiniteit: return on involvement

 Crowdfunding stelt particulieren in staat met relatief kleine bedra-
gen direct te investeren in projecten of startende ondernemingen 
waar ze persoonlijke affiniteit mee hebben. Het belangrijkste 
rendement is hierbij niet zozeer de return on investment, maar in 
belangrijkere mate de return on involvement; genoegdoening door 

Voordelen van crowdfunding ten opzichte 
van klassieke financieringsmodellen

Crowdfunding
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het (publiekelijk) steunen van initiatieven en ondernemingen die de 
investeerder aan het hart liggen. Daarnaast zijn door de lage inzet 
eventuele verliezen bij investeringen die niet renderen nooit groot.

n Transparant, interactief en fun
 Crowdfunding is transparant; de investeerder ziet direct waar zijn 

geïnvesteerde kapitaal terechtkomt en hoe het wordt gebruikt. In 
de meeste gevallen wordt gedurende de levensduur van de inves-
tering de investeerder online door de ondernemer op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen van de investering. En vaak kan  
de investeerder de onderneming op zijn beurt van ideeën en tips 
voorzien. Dit zorgt voor een interactie die de betrokkenheid met  
de onderneming en het plezier van de investeerder vergroot. 
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Ook voor financiële instellingen biedt het crowdfundingconcept 
kansen. 

n Crowdfunding als extra of aanvullend financieringsproduct voor 
start-ups en als alternatief investeringsproduct voor spaarders en 
beleggers

 De lessen uit de kredietcrisis en de verscherpte regelgeving en 
toezicht op kredietverstrekking maken het voor financiële instellin-
gen steeds moeilijker en minder interessant om startende onderne-
mingen in hun volledige kredietbehoefte te voorzien. Crowdfunding 
biedt de mogelijkheid in dit soort gevallen een alternatief aan te 
bieden. Daarnaast biedt het haar particuliere en/of vermogende 
klanten een fun-alternatief voor traditionele spaar- en beleggings-
producten. Crowdfunding vergroot op die manier de keuzemoge-
lijkheden voor kleinzakelijke ondernemingen op zoek naar krediet 
enerzijds en particuliere klanten met een investeringsbehoefte 
anderzijds. Hierdoor kan dus de klantbediening en de relatie met 
klanten over de gehele breedte worden uitgebreid. 

n Crowdfunding als alternatief laag risico verdienmodel
 De meeste aanbieders van crowdfundingplatforms werken met een 

businessmodel van fee’s gebaseerd op percentages van geslaagde 
fundingtrajecten. Nu financiële instellingen hun solvabiliteit dienen 
te vergroten, bieden dit soort verdienmodellen waar (nog) geen ka-
pitaal voor hoeft te worden aangehouden een aardige aanvulling op 
de bestaande verdienmodellen. Hoe aardig deze aanvulling is hangt 
uiteraard af van de uiteindelijke volumes en de richting waarin de 
juridische kaders rondom crowdfunding zich zullen gaan bewegen.

n Crowdfunding als link naar de wereld van social media
 Veel van de huidige en toekomstige retail en zakelijke klanten begeven 

zich steeds vaker op sociale netwerken, waar ze ook vertrouwen 
op adviezen van peers die hen via deze netwerken bereiken. Het 
betrekken van het sociale netwerk via deze kanalen door de onder-
nemer is een belangrijk onderdeel van het crowdfundingtraject en 
biedt op die manier mogelijkheden voor financiële instellingen om 
indirect via de ondernemer de voetafdruk en exposure in deze net-
werken te versterken.

Crowdfunding als alternatief bedienings-
kanaal voor financiële instellingen

Crowdfunding
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Succesfactoren voor crowdfunding binnen 
financiële instellingen
n Integratie met andere kanalen/bedieningsconcepten
 Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een crowdfunding 

is dat het naadloos aansluit bij de al bestaande kanalen- en produc-
tenmix van de financiële instelling. Zo kan crowdfunding bijvoor-
beeld worden ingezet in combinatie met een bancaire financiering.

n Controle aan de poort op geschikte ondernemersplannen voor 
crowdfunding

 Niet alle projecten of startup-plannen zijn geschikt voor crowdfun-
ding. Het is daarom van belang dat ondernemingsinitiatieven vooraf 
worden getoetst. Hierbij is het bijvoorbeeld belangrijk dat een ini-
tiatief concreet en tastbaar is en dat het investeringsbedrag niet  
te hoog is.

n Inzichtelijk maken en afdekken van juridische kaders
 Aangezien het crowdfundingconcept nog in de kinderschoenen 

staat, zijn de juridische en richtinggevende kaders van het concept 
nog niet volledig gesteld. In de Verenigde Staten begint zich inmid-
dels specifieke wetgeving rondom crowdfunding te vormen binnen 
de onlangs bekrachtigde JOBS-act, die particuliere investeerders in 
veel gevallen uitsluit van de verplichting op registratie.

 In Europa en Nederland is de wetgeving rondom crowdfunding ech-
ter nog onduidelijk en/of omslachtig. De vorm van crowdfunding (via 
aandelenuitgifte, lening of donatie) speelt daarnaast een belang-
rijke rol in de juridische regels waaraan moet worden voldaan. 

n Communicatie over de risico’s voor de investeerder
 Om onjuiste verwachtingen bij consumenten te voorkomen, is het 

van belang duidelijke voorlichting te geven bij het aangaan van een 
investering over het risico dat door de investeerder gedragen wordt. 
Hierbij is het belangrijk de consument duidelijk te maken dat dit 
risico wezenlijk verschilt met bijvoorbeeld sparen, beleggen etc. 

n Timing en sourcing van crowdfunding-bedieningsconcept
 Om crowdfunding tot een succes te maken is zowel voor de hoeveel-

heid ondernemingsplannen als wat betreft het aantal investeerders 
(de crowd) een bepaalde kritieke massa nodig. Sociaal netwerk-
initiatieven hebben in het verleden aangetoond dat een bepaalde 
massa nodig is om succesvol te zijn. Timing en voorbereiding is 
daarom erg belangrijk. Ook is het van belang dat een afgewogen 
keuze wordt gemaakt over het wel of niet aangaan van partnerships 
met al bestaande crowdfundingplatforms.
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Conclusie

Crowdfunding kent haar eerste succesverhalen in de liefdadigheids-
sector en de creatieve sector en lift mee op de online en sociale 
ontwikkelingen van de laatste jaren. Hoewel nog altijd in de kinder-
schoenen heeft het concept ook in de commerciële startup-sector 
inmiddels zijn intrede gedaan. Vooralsnog is crowdfunding nog niet 
ontdekt door de kritieke massa die nodig is voor een echte doorbraak. 

Desondanks biedt crowdfunding voor zowel ondernemers als parti-
culiere investeerders kansen en voordelen. Een groeiende behoefte 
aan transparantie en maatschappelijke betrokkenheid enerzijds en 
de groei van sociale netwerken en moeite om startkapitaal te verkrij-
gen anderzijds kunnen ervoor zorgen dat crowdfunding als alternatief 
financieringsmodel sneller dan verwacht aan populariteit wint. Wordt 
2012 misschien het jaar van de doorbraak van crowdfunding? 
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Meer informatie

Pascal Spelier 
Managing Consultant 
Tel. +31 30 689 45 16 
pascal.spelier@capgemini.com
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