
 

Arbeidsintensief maar wel goed voor  zichtbaarheidl 

Crowdfundi 
sociaal bind 
Van bibliotheken wordt gevraagd dat ze steeds meer hun eigen broek ophouden. Crowdfunding is 

een fenomeen in opkomst. Kan het fungeren als alternatieve financieringsbron? 

Crowdfunding is in wezen niets anders dan 

(kleine) geldbedragen ophalen onder grote 

groepen mensen. Daarmee kun je vervolgens 

een project of de ontwikkeling van een 

product financieren waarvoor reguliere 

financiële stromen niet beschikbaar of 

toereikend zijn. In die zin is het niets 

nieuws, vindt Irma Borst, organisatieweten-

schapper aan de VU en crowdfundingex-

pert. 'Donaties zijn van alle tijden. Coopera-

ties bestaan ook al heel lang. En mensen 

kloppen sinds jaar en dag aan bij hun rijke 

tante voor een starterslening. Maar Web 

2.0, het sociale internet, heeft de reikwijdte 

vergroot. Via een crowdfundingplatform kun 

je opeens nieuw publiek bereiken, waardoor 

de kans op succes toeneemt. In die zin is 

het wel degelijk een nieuwe beweging.' 

Crisis als versneller 

Crowdfunding staat in Nederland in de 

kinderschoenen, zegt Borst. 'In 2012 werd 

er 14 miljoen euro opgehaald: het totaal van 

álle crowdfundingprojecten in Nederland. 

Dat bedrag is een schijntje op het totaal van 

alle donaties en private financiering.' 

Tegelijk ziet Borst het aantal initiatieven 

hand over hand toenemen. Wordt crowd-

funding populair vanwege de crisis? 'Het is 

al vóór de crisis ontstaan', zegt Borst. 
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r van den Assem 

crowdfunding zorgt wel voor 
bewustwording in de gemeenschap. 
Bij de politiek, bij het lokale bedrijfs- 

leven en bij de bewoners. 

'Sellaband was in 2006 de grondlegger. 

Muziekbandjes konden via dat online-plat-

form steun optrommelen om zo toch hun cd 

op de markt te brengen. Een briljant 

concept, maar het verdronk door gebrek aan 

kwaliteit: door alle gelukszoekers zag je de 

echt talentvolle muzikanten niet meer.' 

Niet voor niets is kwaliteit een van de 

thema's van haar onderzoek. (lees verder 

op www.nbdbiblion.nl/leesverder).  

De crisis heeft wel een versnelling gegeven 

aan crowdfunding als alternatieve bron van 

financiering meent Borst. 'Niet alleen in de 

culturele sector, waar subsidiestromen 

stokken. Nu banken niet meer zo scheutig 

zijn met leningen, maken ook bedrijven er 

gebruik van. De creatieve sector adopteerde 

het als eerste, maar eigenlijk kan iedere 

sector er iets Mee: van de wetenschap tot 

aan ontwikkelingshulp.' 

Draagvlak als rechtvaardiging 
Crowdfunding levert niet alleen geld op, het 

draagt ook bij aan de rechtvaardiging van 

een project. 'Het toont aan dat er draagvlak 

is', legt Borst uit. 'Dat kan andere financiers 

ervan overtuigen om ook bij te dragen. In de 

culturele sector zie je dat fondsen willen 

optreden als "verdubbelaar" als een idee 

aanslaat bij een groot publiek. Het is 

eigenlijk een vorm van marktonderzoek — en 

betrouwbaarder, aangezien mensen ervoor 

betalen.' 

Ziet Borst kansen voor bibliotheken? 

'De bibliotheek in mijn eigen woonplaats 

Montfoort werd bedreigd met sluiting. 

Er was 120.000 euro nodig. Geen wereld-

schokkend bedrag, maar heel veel geld om 

te crowdfunden. Voor het dekken van 

structurele operationele kosten is 

crowdfunding vooralsnog minder geschikt.' 

Borst constateert dat crowdfunding meer 

voor specifieke projecten wordt ingezet. 

`Je socialmediacampagne is daar makkelij-

ker op in te richten. Je kunt het tempo erin 

houden, zodat het geen eindeloos verhaal 

wordt. Dat heeft alles te maken met 

geefgedrag. Je haalt de eerste 30 procent 

meestal uit je eigen netwerk, daarna heb je 

het vliegwiel van de social media nodig. 

Veel crowdfunding blijft nu helaas steken in 

friendfunding.' 

Meer zichtbaarheid 
'Het is moeilijk om niet verblind te raken 

door de successen. Het socialmediahorloge 

Pebbles kreeg binnen twee uur 100.000 

dollar bij elkaar, de teller stopte uiteindelijk 

bij 10 miljoen. De werkelijkheid is vaak 

harder', zegt Rutger van den Assem, 

adviseur subsidie- en fondswerving bij 

Cubiss, de organisatie die in opdracht van 

de provincies Noord-Brabant en Limburg 

ondersteuning biedt aan bibliotheken. 

Meer informatie: Rutger van den 

Assem, (013) 465 6157, 

rvandenassem@cubiss.nl. 
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Vijf tips om crowdfunding te 

doen slagen 

Rutger van den Assem van Cubiss be-

geleidde via het samenwerkingsverband 

Bieb4Biebs diverse Brabantse bibliothe-

ken bij hun eerste crowdfundingprojec-

ten. In twee bibliotheken gingen in 

2012 pilots van start. In Neusden werd 

er geld ingezameld voor VanHorenZien, 

een livetalkshow die de talenten in de 

gemeenschap centraal stelt. De crowd-

fundingcampagne in De Lage Beemden 

draaide om het totstandbrengen van 

een Bibliotheek op School. Inmiddels 

draaien er nog meer pilots. 

Deze lessen kwamen voort uit de eerste 

pilots: 

1. Houd het klein en aaibaar: schenken 

draait om emotie. Kies daarom een 

overzichtelijk en tastbaar project dat 

bij velen tot de verbeelding spreekt. 

2. Pitch je verhaal kort en krachtig: 

via crowdfunding om geld vragen is 

wat anders dan het invullen van een 

subsidieaanvraag. Verkoop je project 

helder en vertel wat de donateur 

ermee opschiet. 

3. Kies een lokaal crowdfundingplat-

form: een bibliotheek is verankerd in 

de lokale gemeenschap. Gebruik 

daarom geen internationaal plat-

form, maar een Nederlands platform 

zoals voordekunst.n1 (specifiek voor 

de culturele sector) of voorjebuurt.n1 

(voor regionale initiatieven). 

4. Probeer spin-off-effecten te creëren: 

maak gebruik van je netwerk om bij 

anderen binnen te komen, zoals het 

kunstencentrum, de lokale bank en 

de plaatselijke middenstand. 

5. Blijf voortdurend communiceren: 

voor via crowdfunding verkregen 

fondsen moet je doorlopend verant-

woording afleggen. Laat dus steeds 

zien hoe je het geld besteedt. 
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'Goed nadenken over wat je te bieden hebt' 

'Of we het nog eens zouden doen?' vraagt Frank Mensink van Bibliotheek 

Heusden. Hij experimenteerde een jaar geleden met crowdfunding. 

Doel was de totstandkoming van een extra uitgebreide aflevering van de 

lokale livetalkshow VanHorenZien, waarin zijn bibliotheek een partner was. 

'We hebben voorlopig geen plannen, laat ik het zo zeggen. Het was wel 

heel bijzonder om te doen, want het was echt iets nieuws. Maar diverse 

aspecten van ons project bleken toch niet zo geschikt voor crowdfunding. 

Toch zijn we, eigenwijs als we zijn, enthousiast van start gegaan.' 

Het project werd gepresenteerd via Voordekunst.nl, een crowdfundingplat-

form voor de culturele sector. 'Daar pasten we als bibliotheek goed tussen, 

dachten we. Voordekunst.n1 heeft ons goed begeleid, maar er kwam meer 

bij kijken dan we dachten: zo was er een promotiefilmpje nodig en 

moesten we tegenprestaties bedenken, zoals geselecteerde plaatsen 

vooraan of op de foto met de geïnterviewden. Verder was het eigenlijk niet 

volgens de regels dat de talkshow gewoon zou doorgaan als we ons doel 

niet zouden halen. Het zou dan gewoon een minder aangeklede uitzending 

worden. Tot slot was het lastig om het juiste minimumbedrag te bepalen. 

We hebben het doel op 2000 euro gesteld, dat leek ons te doen.' De 

bibliotheek haalde het bedrag uiteindelijk wel, maar niet op de manier 

zoals het bedoeld was. 'Later is bijvoorbeeld de Rabobank bijgesprongen. 

Met alleen particuliere giften hadden we het niet gehaald.' 

Is het project geslaagd te noemen? 'Niet helemaal dus. Maar dat lag ook 

aan onze onderwerpskeuze, die te vrijblijvend was. En onze organisatie 

— een samenwerkingsverband van lokale organisaties — was te veel los 

zand. Puur als bibliotheek zouden we het veel gerichter doen: iets 

bedenken dat een rechtstreekse link heeft met wat je doet. En het moet 

sexy zijn, anders trek je niet genoeg aandacht. Kortom, denk eerst goed 

na d/er wat je te bieden hebt. En ja, het was arbeidsintensief, maar dat 

was ook omdat we aan het pionieren waren. Als je het gewend bent, 

zal het wellicht makkelijker gaan.' 

Van den Assem hielp het afgelopen jaar 

diverse Brabantse bibliotheken met hun 

eerste schreden in de wereld van crowdfun-

ding (zie kaders). 'Het is ongelooflijk arbeids-

intensief. Fondsen aanschrijven is een stuk 

efficiënter. Het vraagt om heel veel communi-

catie met de gevers, in alle fasen van je 

project. Maar je kunt er ook veel voor 

terugkrijgen.' 

Welke voordelen ziet Van den Assem dan 

vooral? 'Je vergroot je zichtbaarheid. Al je 

doelgroepen zien opeens dat een bibliotheek 

geen gegeven is, maar gewoon moet worden 

betaald. Crowdfunding is in die zin meer pr, 

communicatie en marketing dan fondsenwer-

ving. Ook interne communicatie, want 

medewerkers krijgen meer inzicht in wat 

het vergt om geld los te krijgen. Subsidie 

aanvragen is toch meestal een solo-actie 

van de directeur.' 

Klantenbinding 

Vanwege het arbeidsintensieve karakter ziet 

Borst dat bestaande organisaties er weinig 

mee doen. 'Individuen en ad hoc-organisaties 

zijn flexibeler. Zo zei het Rijksmuseum dat ze 

gewoon geen tijd willen steken in al die 

projectjes. Maar het kan de moeite waard zijn 

als je het beschouwt als klantenbinding. 

Laat leden meebeslissen over de aanschaf 

van boeken. Of geef ze het recht om boeken 

als eerste te lenen. Er zijn allerlei eenvoudige 

dingen mogelijk.' Ook Van den Assem heeft 

daar ideeën over. 'Je kunt mensen een 

boekenkast laten adopteren. Of een speci-

fieke boekencollectie doneren.' 

Borst ziet de functie van de bibliotheek 

sowieso veranderen. 'Het wordt meer een 

ontmoetingsplaats voor de gemeenschap, ook 

door de opkomst van het e-book. Dan kan 

crowdfunding een belangrijke rol spelen als 

sociaal bindmiddel.' Daar is Van den Assem 

het mee eens. 'Als je het alleen beschouwt als 

bron van inkomsten levert het te weinig op. 

Maar crowdfunding zorgt wel voor bewust-

wording in de gemeenschap. Bij de politiek, 

bij het lokale bedrijfsleven en bij de bewoners.' 
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