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Vrienden worden 
met je doelgroep
Voedingsbedrijven ontdekken crowdfunding

Begin dit jaar bracht onderneemster Christel 

Slijkerman haar duurzame chocoladerepen 

gezoet met palmsuiker onder het merk ‘La 

Red’ op de markt. De repen worden onder 

meer verkocht bij alle Ekoplaza’s en ze vlie-

gen de schappen uit, vertelt Slijkerman 

enthousiast. Ze herinnert zich nog de 

beginperiode. “De repen, verpakt in een 

zwart doosje, lagen diagonaal omgekeerd 

in de vakken. Ondanks dat liepen de verko-

pen meteen goed. En dat zonder extra mar-

keting.” Aan de succesvolle winkelintroduc-

tie ging een helse zoektocht naar geld voor-

af. Banken vonden het te risicovol de 

onderneemster krediet te verlenen en inves-

teerders waren ook niet happig. Tot grote 

frustratie van Slijkerman, die anderhalf jaar 

met haar bedrijf leurde bij potentiële geld-

schieters. Met veel kunst en vliegwerk wist 

ze de financiering uiteindelijk net rond te 

krijgen. 

Crowdfunding
Voor entrepreneurs als Slijkerman had 

crowdfunding de zoektocht naar geld kun-

nen vergemakkelijken. Geen geld ophalen 

bij banken, sponsors of grote investeerders, 

maar bij een ‘crowd’. Het werkt als volgt. 

Een bedrijf heeft geld nodig en presenteert 

op een speciale website, het crowdfunding 

platform, zijn plannen. Als websitebezoe-

kers de pitch (het idee) interessant vinden, 

kunnen ze daar geld in steken, variërend 

van een paar tientjes tot duizenden euro’s. 

De investeerders krijgen rente, een deel van 

de aandelen, geld of ze worden uitbetaald 

in natura. Vaak hanteren crowdfundingplat-

forms een tijdslimiet om het gewenste 

bedrag bij elkaar te krijgen; lukt dit niet dan 

ontvangen de investeerders hun geld terug. 

Een aantal bekende crowdfundingplatforms 

zijn: Seeds, CrowdAboutNow, Symbid, 

WeKomenErWel, Geldvoorelkaar en One-

planetcrowd. De laatste bestaat sinds enkele 

maanden. Door de vele aanvragen voor 

financiering ook uit de hoek van duurzame 

voeding, begon Start Green Venture Capital 

in oktober met Oneplanetcrowd. “Je hebt 

veel leuke initiatieven waarbij financiering 

via de reguliere kanalen lastig is”, vertelt 

Coenraad de Vries van Oneplanetcrowd. En 

dan biedt crowdfunding uitkomst. 

De Vries benadrukt dat zijn platform in 

tegenstelling tot andere platformen niet pri-

mair een financieel product aanbiedt. Op 

Oneplanetcrowd krijgt de crowdfinancier 

geen aandelen of leningen met hoog varië-

rende rentes, maar een lening die wordt 

afgelost met het leveren van het product en 

rente(s) onder de marktwaarde. Zo kunnen 

ook voedselinnovaties worden gerealiseerd, 

waarmee dan de ‘early birds’ je financiers 

worden, stelt De Vries. “Willen de investeer-

ders toch aandelen dan kunnen ze recht-

streeks contact opnemen met de onderne-

mer.” In de hoek van voedselinnovatie zijn 

weinig fondsen, waardoor geld ophalen via 

een digitaal platform een interessant alterna-

tief vormt. Voedingsproducten zijn ideaal 

om aan een ‘crowd’ voor te leggen, weet 

De Vries van Oneplanetcrowd. Hij laat ter-

loops ook weten dat Start-life, een onderne-

mersloket voor startende ondernemers in de 

voedingssector, partner is van Oneplanet-

crowd. 

Yuno
Yuno, dat gezonde tussendoortjes voor kin-

deren ontwikkelt, wist via onlineplatform 

Seeds €35.000 op te halen. Niet alleen 

zocht het bedrijf geld, maar tevens kennis. 

“Crowdfunding heeft ons een groep 

enthousiaste fans, 168 in totaal, opgeleverd. 

Zij hebben aangegeven mee te denken in 

Banken verstrekken steeds minder krediet aan het bedrijfsle-
ven. Ze duperen hiermee vooral bedrijven in het midden- en 
kleinbedrijf, waar ook de voedingsindustrie voor het grootste 
deel uit bestaat. Gedwongen door omstandigheden zoeken ze 
naar alternatieve vormen van financiering. dan komt al snel het 
uit de verenigde staten overgewaaide fenomeen ‘crowdfunding’ 
in beeld. 
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oprichter tom vogel van Yuno: “crowdfunding 

heeft ons een groep enthousiaste fans, 168 in 

totaal, opgeleverd.”

Vrienden worden 
met je doelgroep

de ontwikkeling van een nieuw Yunopro-

duct”, zegt Tom Vogel van Yuno. De inves-

teerders, veelal jonge ouders, hebben er 

belang bij ons van een goed advies te voor-

zien. En dus dat Yuno een succes wordt, 

legt Vogel uit. Moet een product nou heel 

innovatief zijn om gecrowdfunded te wor-

den? Je idee of plan moet een hoge aaibaar-

heidsfactor hebben en vooral tastbaar zijn. 

En vooral niet vaag zijn, want 

dan haken mensen af, adviseert 

Vogel. En vergis je niet, waar-

schuwt de Yuno-oprichter, 

crowdfunding kost veel tijd en 

inspanning, waarbij alles begint 

met het mobiliseren van het 

eigen netwerk.

Professor Grunschnabel
Daar weet Pepijn Ornstein, die in 2003 

Professor Grunschnabel, producent van 

plantaardig ijs, opstartte inmiddels alles 

van. Voor de bekostiging van een speciale 

ijsmengmachine en de productie van één-

persoonsporties ijs (150 ml) heeft het bedrijf 

€25.000 nodig. Ruim de helft van het geld 

is binnen door gebruik te maken van One-

planetcrowd. Met dank aan actieve marke-

ting op alle mogelijke platforms om het 

publiek te betrekken bij het product. Op de 

winkelvloer en op beurzen wil Ornstein 

geïnteresseerden laten proeven. Door mid-

del van stickers op ijsbekers attendeert Orn-

stein klanten op de mogelijkheid tot crowd-

funding. ‘Vindt u dit ijs lekker? Bouw dan 

mee aan onze groei.’ Ornstein ziet crowd-

funding als een belangrijke marketingtool 

voor Professor Grunschnabel. “Als het niet 

lukt om op tijd (binnen 3 maanden, red.) 

het geld bijeen te krijgen dan is dat echt 

antireclame.”

Dit scenario dreigt voor Slijkerman van La 

Red. Vanaf de start in oktober, staat ze op 

de website van Oneplanetcrowd. Niet 

zozeer voor het geld, maar om potentiële 

klanten aan La Red te binden. Geïnteres-

seerden kunnen via de website kiezen wel-

ke van de vijf reepvarianten La Red moet 

ontwikkelen. Ze investeren in de repen 

door ze tegen een lagere prijs te kopen. De 

reep met de meeste stemmen zal La Red 

daadwerkelijk ontwikkelen en op de markt 

brengen. De ‘verliezende’ investeerders 

krijgen repen opgestuurd uit het vaste 

assortiment. Om dit project te fi nancieren 

heeft Slijkerman €25.000 nodig, maar ze 

heeft op 28 november met nog 41 dagen 

de tijd nog geen 1% van dit bedrag gereali-

seerd. “Je moet er veel tijd in investeren 

anders is het kansloos”, is de 

onderneemster zelfkritisch. 

Omdat de zaken goed gaan, zet 

Slijkerman zich niet actief in 

voor crowdfunding.

Ambassadeur product
Met de introductie van ver-

nieuwde producten of diensten kan een 

ondernemer meerdere keren gebruik 

maken van hetzelfde platform. Crowdfun-

ding kent eigenlijk weinig nadelen en als 

de ondernemer het goed doet, worden de 

fi nanciers de ambassadeurs van het pro-

duct. Crowdfunding wordt echt heel groot, 

denkt De Vries. Mensen weten hiermee wat 

ze fi nancieren en bedrijven kunnen door 

crowdfunding via sociale media groepen 

‘bouwen’ en met de doelgroep communi-

ceren. “Crowdfunding is risicobeperkend. 

Je communiceert rechtstreeks met de con-

sument. Dure marktonderzoeken en klan-

tenpanels zijn overbodig.” Toch weet Yuno-

oprichter Vogel nog wel een nadeel te noe-

men. “Hoe gek het ook klinkt in deze tijd, 

geld ophalen bij een bank is soms toch 

echt minder werk. Maar ook minder leuk.”

• MAURICE DE JONG •

oprichtster chris-

tel slijkerman van 

La red gebruikt 

het crowdfunding 

platform om con-

tact te maken met 

de doelgroep.

‘ Als het niet lukt om op tijd 
het geld bijeen te krijgen 
dan is dat echt antireclame’
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