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Voorwoord 
Het zal nog wel even duren tot het woord crowdfunding ook opgenomen is in De Dikke van 

Dale. Toch heeft men crowdfunding wel al opgenomen in het taalgebruik en merkte ik 

tijdens mijn onderzoeksperiode dat uitleg over de definitie nauwelijks nog nodig is. 

Crowdfunding is als financieringsvorm momenteel erg populair. Waar de populariteit van 

crowdfunding vandaan komt en welke functie het financieringsmiddel nog meer te bieden 

heeft, daar ga ik in dit onderzoeksrapport uitgebreid op in. Want dat crowdfunding meer te 

bieden heeft dan alleen financiering, dat is bij de meeste instanties en projecthouders nog 

onbekend.  

 

De wortels van het onderwerp van mijn bachelorthesis liggen in het EYE Filminstituut in 

Amsterdam. Daar kreeg ik het inzicht dat ook zij, als museum, plannen hadden om het 

publiek te betrekken bij financiering. De onwetendheid zegevierde, want in welke vorm en 

hoe zo’n campagne er uit zou moeten zien waren onbekend. Op eigen initiatief vervolgde ik 

mijn bachelorthesis en met de juiste sturing heb ik uiteindelijk mijn afstuderen kunnen 

voltooien.  

 

Mijn dank gaat dan ook uit naar Conny van der Molen en Gijsbert Koren, die mij op hele 

directe en passende wijze hebben begeleid tijdens de uitwerking van mijn onderzoek. De 

feedback van Ruurd Mulder, Koen van Vliet en Lisa Goudsmit hebben een belangrijke 

bijdrage geleverd aan het eindrapport. Ook zonder de acht donateurs en twee 

projecthouders was mijn onderzoek niet in deze hoedanigheid van de grond gekomen.  
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Managementsamenvatting 
Creatieven en kunstenaars zijn als gevolg van de structurele bezuinigingen op kunst en 

cultuur genoodzaakt zich als ware ondernemers te gedragen. Om nog culturele projecten tot 

stand te brengen en financieringstekorten te kunnen dichten is crowdfunding een ideale en 

inmiddels veelgebruikte optie gebleken. Crowdfunding representeert de mogelijkheid om via 

een open oproep een vooraf bepaald bedrag bij elkaar te krijgen met behulp van een 

ongedefinieerd en groot netwerk van mensen. Deze oproep wordt veelvuldig geplaatst op 

online crowdfunding platforms, omdat je als projecthouder daarmee aansluit op een al 

bestaand en groter netwerk. De vraag is echter of dit argument voor crowdfunding projecten 

met een cultureel doel ook op gaat. Bereik je met culturele crowdfunding campagnes ook 

‘onbekende’ donateurs en zo ja, hoe?  

 

Om het beïnvloedingsproces nader te onderzoek ga ik in mijn bachelorthesis in op de rol 

van eerstelijns donateurs. Zij bevinden zich in het offline netwerk van de projecthouder en 

bestaat voornamelijk uit vrienden, familieleden en andere kennissen. De hypothese die 

crowdfunding experts stellen is dat de eerste lijn, naast donateur, ook een belangrijke rol 

speelt als ambassadeur van een crowdfunding campagne. Volgens de two-step flowtheorie, 

die ook toe te passen is voor het verklaren van het beïnvloedingsproces bij een 

crowdfunding campagne, bereik je ‘onbekende’ donateurs via bepaalde opinieleiders. Via 

interpersoonlijke communicatie komt een attitudeverandering tot stand als er door het grote 

publiek voldoende vertrouwen is in de opinieleider. Kennis van het bericht, de 

persoonlijkheid van de opinieleider en de positie binnen een sociaal netwerk spelen hierbij 

een rol.  

 

Uit mijn onderzoek blijkt dat de two-step flowtheorie, het beïnvloeden van een 

ongedefinieerd en groot publiek via ambassadeurs, niet voor alle soort crowdfunding 

campagnes met een cultureel doel toepasbaar is. Bij culturele projecten met een individuele 

projecthouder blijkt het eerstelijns netwerk de grootste rol te vervullen als donateur. Zij 

doneren hoofdzakelijk vanuit altruïstische overwegingen, omdat ze het de projecthouder 

gunnen en vaak niet omdat ze zelf geïnteresseerd zijn in de uitkomst van het project. Er 

ontstaat nauwelijks een emotionele binding met het project, waardoor zij geen intrinsieke 

motivatie voelen het bericht te delen met hun eigen netwerk.  

 

Eerstelijns donateurs van culturele instellingen en organisaties hebben vaak al een 

emotionele binding met de verschillende activiteiten van de projecthouder. Het offline 

netwerk omvat ook al bestaande donateurs die bijvoorbeeld verenigd zijn in een 

vriendenstichting. Zij zijn intrinsiek gemotiveerd in de uitkomst en eerder geneigd het bericht 

te delen met hun eigen netwerk, waardoor zij in staat zijn invloed uit te oefenen op 

andermans donatiebeslissing. Hiermee benut je één van de marketingkansen die een 

crowdfunding campagne met zich meebrengt: het vergroten van het publieke draagvlak. 



Zonder vrienden, geen succes in crowdfunding 5 

 

 

Inhoudsopgave 
Managementsamenvatting	   4	  

Inhoudsopgave	   5	  

1	   Introductie	   7	  

1.1	   Inleiding	   7	  

1.2	   Probleemstelling	   8	  

2	   Onderzoeksmethode	   10	  

2.1	   Onderzoekskader	   10	  

2.2	   Definitie	  van	  crowdfunding	   11	  

2.3	   Onderzoeksstructuur	  en	  -‐methode	   11	  

2.3.1	   Eerste	  onderzoeksdeel	   12	  

2.3.2	   Tweede	  onderzoeksdeel	   12	  

2.3.3	   Derde	  onderzoeksdeel	   12	  

2.3.4	   Methode	  van	  empirisch	  onderzoek	   13	  

2.3.5	   Concluderend	  onderzoeksdeel	   14	  

2.4	   Maatschappelijke	  relevantie	   14	  

3	   Herkomst	  van	  crowdfunding	   15	  

3.1	   Belang	  van	  online	  interactiviteit	   15	  

3.2	   Opkomst	  van	  verschillende	  crowdfunding	  platforms	   16	  

3.3	   Hoe	  gaat	  zo’n	  campagne	  in	  zijn	  werk?	   16	  

3.4	   Invloed	  van	  updates	   18	  

3.5	   Conclusie	   19	  

4	   Motivatie	  voor	  donatie	   20	  

4.1	   Wat	  stimuleert	  donatie?	   20	  

4.1.1	   Functionele	  waarde	   21	  

4.1.2	   Financiële	  waarde	   21	  

4.1.3	   Emotionele	  waarde	   21	  

4.1.4	   Sociale	  waarde	   22	  

4.2	   Intrinsieke	  en	  extrinsieke	  motivatie	   22	  

4.2.1	   Rol	  van	  tegenprestaties	   23	  

4.3	   Conclusie	   23	  

5	   Verloop	  van	  het	  beïnvloedingsproces	   25	  

5.1	   Waarom	  doneert	  het	  eigen	  netwerk?	   25	  

5.2	   Persoonlijk	  vragen	  heeft	  positief	  effect	   26	  

5.3	   Invloed	  mond-‐tot-‐mondreclame	  op	  de	  donatiebeslissing	   26	  

5.4	   Conclusie	   28	  



Zonder vrienden, geen succes in crowdfunding 6 

 

6	   Sociale	  beïnvloeding	  vanuit	  eigen	  netwerk	   29	  

6.1	   De	  two-‐step	  flowtheorie	   29	  

6.2	   Wie	  zijn	  nu	  die	  opinieleiders?	   30	  

6.3	   Hoe	  wordt	  je	  opinieleider?	   31	  

6.4	   Conclusie	   32	  

6.4.1	   De	  ontwikkeling	  van	  een	  nieuw	  beschrijvend	  model	   32	  

7	   Onderzoeksanalyse:	  Gina	  en	  de	  rode	  vogel	   34	  

7.1	   Korte	  beschrijving	  van	  het	  project	   34	  

7.2	   Interview	  met	  de	  projecthouder	   34	  

7.2.1	   Kennisgeving	   34	  

7.2.2	   Persoonlijke	  benadering	   35	  

7.2.3	   Betrokkenheid	   35	  

7.2.4	   Ambassadeurschap	   35	  

7.3	   Interviews	  met	  de	  donateurs	   36	  

7.3.1	   Kennisgeving	   36	  

7.3.2	   Motivatie	   36	  

7.3.3	   Betrokkenheid	   36	  

7.3.4	   Ambassadeurschap	   37	  

7.4	   Conclusie	   37	  

8	   Onderzoeksanalyse:	  Haal	  Belle	  Binnen	   38	  

8.1	   Korte	  beschrijving	  van	  het	  project	   38	  

8.2	   Interview	  met	  de	  projecthouder	   38	  

8.2.1	   Kennisgeving	   39	  

8.2.2	   Persoonlijke	  benadering	   39	  

8.2.3	   Betrokkenheid	   39	  

8.2.4	   Ambassadeurschap	   40	  

8.3	   Interview	  met	  de	  donateurs	   40	  

8.3.1	   Kennisgeving	   40	  

8.3.2	   Motivatie	   40	  

8.3.3	   Betrokkenheid	   41	  

8.3.4	   Ambassadeurschap	   41	  

8.4	   Conclusie	   42	  

9	   Conclusie	  en	  Aanbeveling	   43	  

9.1	   Conclusie	   43	  

9.2	   Aanbeveling	   44	  

10	   Literatuurlijst	   45	  

Bijlage	  Ι 	   	  Topiclijst	  interviews	   49	  

 



Zonder vrienden, geen succes in crowdfunding 7 

 

 

1 Introductie 

1.1 Inleiding 
‘Culturele instellingen en kunstenaars worden meer ondernemend en gaan een groter deel 

van hun inkomsten zelf verwerven.’ (Rijksoverheid, 2010, p. 33) Deze regel uit het 

regeerakkoord die op 30 september 2010 gepresenteerd werd heeft in de afgelopen jaren 

geleid tot een grote omslag in de kunst- en cultuursector. Onder druk van 200 miljoen euro 

aan structurele bezuinigingen werd de branche gedwongen op zoek te gaan naar 

mogelijkheden om eigen inkomsten te verwerven. Cultureel ondernemerschap, de houding 

zoveel mogelijk artistiek-cultureel en zakelijk rendement te halen uit culturele voorzieningen, 

is het middel geworden voor nieuwe impulsen in kunst en cultuur. (Van der Ploeg, 1999) 

 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het termijn van kabinet Rutte-Ι het eerste online 

crowdfunding platform in Nederland, volledig toegespitst op de Nederlandse kunst- en 

cultuursector, gelanceerd werd. Het woord crowdfunding verklaart zichzelf al voor het 

belangrijkste deel: het publiek financiert. Met deze vorm van financiering worden projecten 

uitgevoerd die volledig, dan wel gedeeltelijk, door individuen zijn gefinancierd.  

 

Op 4 november 2010 lanceerde Roy Cremers, op initiatief van het Amsterdams Fonds voor 

de Kunst, crowdfunding platform Voordekunst ter stimulatie van ondernemerschap bij 

kunstenaars. (Cremers, 2013) Sindsdien is crowdfunding in Nederland een groeiende markt. 

In eerste instantie binnen de creatieve sector, getuige de opkomst van platformen als 

Tenpages (boeken), Cinecrowd (film) en Sellaband (muziek), maar tegenwoordig wordt 

crowdfunding ook ingezet door commerciële ondernemers. Het heeft als resultaat gehad dat 

Nederland zich momenteel koploper mag noemen in crowdfunding; met 460% groei ten 

opzichte van het jaar ervoor haalde Nederland in 2012 veertien miljoen euro op met 

crowdfunding. (Douw&Koren, 2013)  

 

De recente opkomst van crowdfunding heeft inmiddels ook de aandacht van onderzoekers 

getrokken. Veel van de onderzoeken verklaren het succes van de verschillende platformen, 

vergelijken crowdfunding als serieus alternatief voor bankfinanciering én onderzoeken de 

motivatie van donateurs. Naar dat laatste werd de afgelopen maanden grootschalig en op 

nationaal niveau onderzoek gedaan. Tijdens het schrijven van het voor u liggende 

onderzoek werden er diverse, nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd. Ik heb getracht 

deze zo veel mogelijk mee te nemen in eigen onderzoek, maar kon zeer waarschijnlijk niet 

voorkomen dat enkele resultaten niet konden worden meegenomen in mijn eigen 

onderzoek. 
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1.2 Probleemstelling 
Zoveel mensen, zoveel wensen. Iedere donateur heeft andere beweegredenen om een 

financiële bijdrage te leveren. In een onderzoeksrapport naar de motivatie van donateurs op 

crowdfunding platforms heeft Van Vliet (2011) drie soorten donateurs beschreven op basis 

van onderzoek door Bekkers & Wiepking (2011):  

1.) De donateur die besluit te doneren uit sympathie voor de projecthouder. 

2.) De donateur die besluit te doneren vanuit interesse in de uitvoering of doel van het 

project. 

3.) De donateur die besluit te doneren vanwege de tegenprestaties. 

 

Bijzonder hoogleraar filantropie René Bekkers (2013a) stelt dat de volledig afgebakende 

motivatie niet bestaat, maar dat het een combinatie is van verschillende facetten. Waar we 

wel over kunnen spreken is het verschil in hoofdzakelijk intrinsieke en extrinsieke motivatie. 

Wat betreft het gedrag tot doneren betekent dit dat de donateur overgaat tot donatie 

voornamelijk met als doel eigen behoeftebevrediging (intrinsiek) en/of het verkrijgen van een 

tegenprestatie als externe prikkel (extrinsiek).  

 

Waarom is het van belang om de drijfveren van de donateur te kennen? Vanuit 

communicatietheorieën, waaronder de Elaboration Likelihood Model, is bekend dat 

bepaalde motivaties attitudeveranderingen teweeg brengt. Als mensen gemotiveerd zijn en 

de boodschap (vraag naar donatie) sterk en overtuigend vinden kan dat niet alleen 

resulteren in een positieve houding (de gemotiveerde gaat zelf over tot donatie), het kan er 

ook toe leiden dat ze anderen beïnvloeden met hun motivatie. (Heuvelman & Fennis, 2005) 

 

Dat is ook de hypothese die experts, zoals Simon Douw en Gijsbert Koren, gebruiken in hun 

advies aan projecthouders. Koren (2013a) stelt dat crowdfunding beter ‘communityfunding’ 

had kunnen heten, omdat je in eerste instantie gebruik moet maken van je bestaande 

netwerk om vervolgens de community en zo de kans op financiering te vergroten. Van Vliet 

(2011) adviseert, aanhakend op de stelling van Koren, in eerste instantie de eerstelijns 

donateurs te benaderen, omdat zij het makkelijkste te benaderen zijn. Later in het 

onderzoeksrapport zal worden besproken wie de eerstelijns donateurs zijn.     

 

Deze redeneringen en adviezen komen voort uit de gedachte dat een project een grotere 

kans van slagen heeft als zogenaamde ambassadeurs het project dragen en anderen 

aanzetten tot donatie. In de deelvragen zal in worden gegaan op de vraag wie de 

ambassadeurs zijn, wat hun motivatie is om zelf te doneren en wat hun motivatie is om 

anderen aan te zetten tot donatie. Deze inzichten zijn noodzakelijk om antwoord te kunnen 

geven op de centrale vraag van mijn onderzoeksrapport: 

 

Wat is de rol van eerstelijns donateurs van Nederlandse crowdfunded culturele 
projecten in de beïnvloeding om anderen aan te zetten tot donatie?  
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Door deze rol te beschrijven zal getoetst worden of eerstelijns donateurs inderdaad als 

ambassadeur van een crowdfunding project fungeren, waarbij ook kan worden ingegaan op 

de kenmerken van eerstelijns donateurs en hun motivaties. De uitkomsten van dit 

onderzoeksrapport hebben als doelstelling een gerichter advies te kunnen uitgeven om de 

binding met het publiek te versterken. Dit kan resulteren in een efficiëntere crowdfunding 

campagne waarbij het publiek de promotie van het project zelf draagt.  
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2 Onderzoeksmethode 

2.1 Onderzoekskader  
De centrale vraag kent een aantal delen die de afbakening van het onderzoek benadrukken. 

Het onderzoek richt zich specifiek op donateurs uit de eerste lijn. Belleflamme, Lambert & 

Schwienbacher (2010) hebben het over de 3F’s: Family, Friends and Fools. Deze donateurs 

doneren over het algemeen in het beginstadium van de crowdfunding campagne, zijn 

bekend bij de projecthouder en staan bekend, metaforisch beschreven, als kern die de 

kringen in een plas water (synoniem aan het draagvlak onder het publiek) steeds groter 

maken zodra je er een steentje in gooit. In dit onderzoeksrapport wordt juist hun rol, als 

individu, nader onderzocht.   

 

Afbeelding 1: De opbouw van een netwerk. De eerste lijn bevindt zich direct rond de projecthouder. 

 

Er is voor gekozen om in het onderzoek de nadruk te leggen op culturele projecten. Uit 

recent onderzoek door de Werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit blijkt 

dat de daling van giften vooral de cultuursector hard treft. (In: NRC Handelsblad, 2013) Het 

is daardoor van nog groter belang geworden het cultureel draagvlak onder het publiek te 

vergroten, bijvoorbeeld via ambassadeurs. Inzichten uit dit onderzoek zijn voor experts op 

het gebied van crowdfunding, zoals Douw&Koren, belangrijk voor adviezen over het 

vergroten van het draagvlak en communitybuilding. Daarbij zijn instellingen uit de 

Nederlandse kunst- en cultuursector belangrijke klanten van consultancybureau Douw & 

Koren.  

 

Onder Nederlandse crowdfunded culturele projecten, zoals benoemd in de centrale vraag, 

wordt in het gehele onderzoeksrapport verstaan: projecten die mede dankzij crowdfunding, 

ingezameld via een crowdfunding platform, tot stand zijn gekomen, waarbij het tot stand 

brengen van kunst en cultuur het doel is. Vaak is crowdfunding niet de enige 

financieringsvorm die wordt toegepast (meer hierover in 3.2), vandaar dat in dit 

onderzoeksrapport zal worden gesproken over projecten die mede dankzij crowdfunding tot 
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stand zijn gekomen. Gezien de komst van diverse crowdfunding platforms in de kunst- en 

cultuursector is er voor gekozen om enkel projecten te onderzoeken die zich via een 

dergelijk platform profileren.  

 

Over de afbakening van kunst en cultuur valt veel te zeggen. Het is niet de bedoeling om in 

deze bachelorthesis de discussie te voeren over de definitie van kunst en cultuur. De 

beperkte definitie die Mulder geeft in zijn boek ‘De kunst van cultuurmarketing’ van de 

creatieve sector, waar kunst en cultuur onderdeel van uitmaken, maakt een belangrijk 

onderscheid tussen de soorten organiserende partijen waar in mijn onderzoeksrapport ook 

op zal worden ingegaan. Mulder definieert de creatieve sector als ‘bedrijven, producenten 

en instellingen die zich bezig houden met initiële creatie, die nauw betrokken zijn bij het 

ontwerpen, redigeren en dirigeren van culturele producten en diensten.’ (Mulder, 2013, par. 

1.3) Uitspraken en conclusies die in het onderzoeksrapport worden gedaan over de 

Nederlandse kunst- en cultuursector houden vast aan deze definitie.  

2.2 Definitie van crowdfunding 
Onderzoekers Belleflamme et al. (2010) hanteren in een artikel, dat voor veel 

vervolgonderzoeken de aanleiding was, de volgende definitie voor crowdfunding:  

‘Crowdfunding betreft een open oproep, meestal via het internet, voor het vergaren van 

financiële middelen in de vorm van een schenking ofwel in ruil voor een tegenprestatie.’  

(p. 2) 

 

Deze definitie richt zich enkel op de financieringstaak van crowdfunding, daar waar 

bovengenoemde onderzoekers in hetzelfde artikel crowdfunding ook als 

marketingmechanisme beschrijven. (Belleflamme et al., 2011). Zoals dat eigenlijk altijd in de 

marketing gaat, is marketing een middel en geen doel dat op zichzelf staat.  

Vandaar dat crowdfunding als marketingmechanisme ook niet in de definitie die dit 

onderzoeksrapport hanteert terugkomt, al wil ik de kanttekening gemaakt hebben dat deze 

vorm van financiering ingezet kan worden voor het bereiken van diverse 

marketingdoeleinden (afzetmarkt vergroten, klantrelaties versterken etcetera).  

Voor dit onderzoeksrapport hanteer ik eenzelfde definitie als Van Vliet (2011): 

 

Crowdfunding representeert de mogelijkheid om voor een bepaald project via een open 

oproep – met behulp van het internet – een vooraf bepaalde hoeveelheid financiële 

middelen te vergaren van een ongedefinieerd (en groot) netwerk van mensen, in ruil voor 

een immateriële, dan wel materiële beloning. (p. 12) 

2.3 Onderzoeksstructuur en -methode  
Voor de beantwoording van de centrale vraag zijn er aantal belangrijke tussenvragen 

noodzakelijk. Om te toetsen of eerstelijns donateurs daadwerkelijk ambassadeur zijn van 
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een cultureel crowdfunding project en zo ja, hoe het beïnvloedingsproces bij crowdfunding in 

de praktijk plaatsvindt, is het onderzoeksrapport structureel opgebouwd.  

2.3.1 Eerste onderzoeksdeel 

Om ook structureel te beginnen is in het eerste deel van het onderzoeksrapport de opkomst 

van crowdfunding in Nederland bestudeerd. In 2012 is er veertien miljoen euro uitgegeven 

aan crowdfunding in Nederland. Dat is een groei van 460% ten opzichte van het jaar ervoor. 

(Douw&Koren, 2013) Waar die groei vandaan komt, de opkomst van web 2.0, druk vanuit de 

bezuinigingen en wat we inmiddels weten over de succesfactoren van crowdfunded 

culturele projecten zal worden beschreven in hoofdstuk 3. Inzichten uit dit hoofdstuk vormen 

de uiteindelijke context waarbinnen een conclusie kan worden getrokken over crowdfunding 

in de Nederlandse kunst- en cultuursector. 

 

Om specifieker in te gaan op de onderzoeksvraag staat in hoofdstuk 4 de motivatie van 

donateurs centraal. Welke beweegredenen liggen er ten grondslag aan een donatie? 

Diverse onderzoekers hebben daar inmiddels onderzoek naar gedaan en inzichten uit die 

verschillende onderzoeken vormen de basis voor dit hoofdstuk. Gedrag komt voort uit een 

bepaalde motivatie, die bij ieder individu anders is. Om de rol van donateurs uit de eerste lijn 

te beschrijven is het noodzakelijk te weten wat ook hen beweegt om te doneren. De rol van 

intrinsieke motivatie en extrinsieke prikkels op de uiteindelijke donatiebeslissing zal worden 

uiteengezet in het vierde hoofdstuk, om vervolgens in hoofdstuk 5 specifiek in te gaan op de 

invloed van het lokale netwerk in andermans beslissing om te doneren. 

2.3.2 Tweede onderzoeksdeel 

In het tweede deel van het onderzoek wordt er een theoretisch kader geschetst van 

bestaande theorie over sociale beïnvloeding. Tot nu toe is in het onderzoeksrapport 

specifiek ingegaan op crowdfunding en de motivatie om online te doneren. Maar zoals 

Agrawal, Catalini & Goldfarb (2011) in hun onderzoek concluderen kan je online niet slagen, 

zonder offline basis. In hoofdstuk 6 worden daarom de two-step flowtheorie (Katz & 

Lazarsfeld) en de sociale beïnvloedingstheorie van Cialdini onder de loep genomen die 

betrekking hebben tot crowdfunding.  

 Wat is de rol van opinieleiders in de invloed om attitudeverandering bij anderen te 

bewerkstelligen? 

 Is iedereen uit de eerste lijn opinieleider en wat kenmerkt hen? 

 Zijn deze communicatietheorieën toepasbaar voor het slagen van een crowdfunding 

campagne? 

2.3.3 Derde onderzoeksdeel 
Met de theoretische kennis uit de eerste twee delen in het achterhoofd kan in hoofdstuk 7 en 

8 aandacht worden geschonken aan de derde onderzoekspijler, het empirisch onderzoek. In 

ieder van de hoofdstukken worden de ervaringen van in totaal acht eerstelijns donateurs 

beschreven, afkomstig van twee losstaande crowdfunding projecten. In hoofdstuk 7 komen 

vier eerstelijns donateurs en de individuele projecthouder van het boek ‘Gina en de rode 
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vogel’ aan het woord. In hoofdstuk 8 delen vier eerstelijns donateurs en de georganiseerde 

projecthouder, Slot Zuylen, van ‘Haal Belle Binnen’ hun ervaringen.  

2.3.4 Methode van empirisch onderzoek 
Door gebruik te maken van semigestructureerde interviews met de acht respondenten krijgt 

het onderzoeksrapport in het zevende en achtste hoofdstuk inzichten in ervaringen uit de 

praktijk. Het veldonderzoek kent hoofdzakelijk een toetsend karakter om de theoretisch, 

sociologische bevindingen te toetsen op twee crowdfunding projecten met een kunstzinnig 

en/of cultureel doel. 

 

Het doel van de tien interviews, afgenomen tussen 13 mei 2013 en 28 mei 2013, met twee 

projecthouders en acht donateurs uit de eerste lijn, is om hun rol en drijfveren te beschrijven 

in de beïnvloeding op anderen, zoals ze dat zelf hebben beleefd. Per project zijn er vier 

eerstelijns donateurs geïnterviewd, om hiermee het toeval op dezelfde antwoorden te 

voorkomen en om de mogelijkheid open te houden om ook kleine crowdfunding projecten te 

onderzoeken (projecten met een niet al te groot totaal aantal donateurs kennen mogelijk niet 

meer dan vier donateurs uit de eerste lijn). Hiermee waarborgt het onderzoek haar validiteit.  

 

Er is gekozen empirisch onderzoek uit te voeren op twee verschillende crowdfunding 

projecten die onder de te hanteren definitie van cultuur vallen (zie 2.1). Beide projecten 

hebben hun streefbedrag via Voordekunst (het grootste crowdfunding platform in Nederland 

voor kunst en cultuur) opgehaald, wat analyse naar de rol van donateurs zelf in het slagen 

van de campagne in beide gevallen mogelijk maakt. Er is onderscheid zichtbaar in de 

Nederlandse kunst- en cultuursector die crowdfunding toepast tussen opzichzelfstaande 

individuele projecthouders en georganiseerde projecthouders. Vandaar ook dat er in het 

empirisch onderzoeksdeel naar beide gevallen onderzoek is verricht. Hierdoor is een 

generale conclusie te trekken die geldt voor de gehele sector.   

 

Het verschil in het aantal participanten van de crowdfunding campagne speelde ook een 

zekere rol in de keuze voor de empirische onderzoekscases. Het individuele project kende 

minder dan 50 donateurs, het georganiseerde project meer. De veronderstelling is dat de 

donateurs van individuele projecten voor het merendeel afkomstig zijn uit het eigen netwerk, 

bij crowdfunding campagnes van georganiseerde instellingen is het onbekende netwerk 

belangrijker voor het behalen van het streefbedrag. Of de hypothese klopt zal worden 

getoetst en besproken in hoofdstuk 9.  

 

Beide projecthouders zijn gesproken middels een semigestructureerde interviewmethode 

(zie bijlage Ι). Met hen is de campagne en het resultaat besproken om vanuit de 

projecthouder de rol van de eerstelijns donateurs te beschrijven in het slagen van de 

crowdfunding campagne.  

 

Resultaten uit deze interviews zijn besproken met experts Douw&Koren, om hiermee de 
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kwaliteit van het onderzoek te verhogen en volledig aan te laten sluiten bij het doel van het 

onderzoek (zie 1.2).  

2.3.5 Concluderend onderzoeksdeel 

Het onderzoeksrapport eindigt in hoofdstuk 9 met het slaan van bruggen tussen inzichten uit 

de theorie (besproken in de eerste twee delen van het onderzoek) en de praktijk (besproken 

in het derde deel van het onderzoek). In dit hoofdstuk breng ik tevens een advies uit over 

welke invloed de kennis uit het onderzoeksrapport in het vervolg kan hebben voor het 

uitbrengen van advies aan crowdfunding campagne.  

2.4 Maatschappelijke relevantie 
Dit hoofdstuk begon met een passage uit het regeerakkoord VVD-CDA die in 2010 een 

grote omslag bewerkstelligde in de Nederlandse kunst- en cultuursector. Niet eerder werd 

meer binding met het publiek en minder afhankelijkheid van subsidies, de huidige koers van 

het kabinet (Rijksoverheid, 2012), noodzakelijk om ons cultureel erfgoed te behouden en uit 

te breiden. Crowdfunding heeft zich in korte tijd bewezen als belangrijk verdienmodel voor 

het bewerkstelligen van kunstzinnige en creatieve projecten. Alleen al in 2012 zijn er 262 

creatieve projecten tot stand gebracht mede dankzij crowdfunding. (Douw&Koren, 2013) 

Het toepassen van crowdfunding maakt van creatieven en kunstenaars ware ondernemers, 

die door deze wijze van financiering gelijk ook de kans krijgen afnemers te betrekken bij het 

product. Door deze interactie, zo concludeerde Belleflamme et al. (2011), zou – mits bekend 

is hoe – het draagvlak onder het publiek vergroot kunnen worden.  

 

Resultaten uit mijn onderzoeksrapport zetten belangrijke stappen in de richting naar het 

antwoord op die ‘hoe-vraag’: hoe kan het draagvlak onder het publiek vergroot worden met 

de toepassing van crowdfunding? De reeds verrichte wetenschappelijke onderzoeken 

hebben zich voornamelijk gefocust op het succes van crowdfunding als financieringsmiddel 

en de motivatie van donateurs. Inzichten uit die onderzoeken hebben geleid tot de 

veronderstelling dat intrinsiek gemotiveerde ‘ambassadeurs’, uit het directe netwerk van de 

projecthouder, het succes van een crowdfunding campagne dragen (zie 1.2). Mijn 

onderzoeksrapport toetst die hypothese, waarbij de resultaten primair belangrijke inzichten 

geven aan adviseurs als Douw & Koren. Secundair kunnen de resultaten gebruikt worden 

door projecthouders, om daarmee crowdfunding bewust toe te passen om de binding met 

het publiek te vergroten.  
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3 Herkomst van crowdfunding 
De doorbraak van crowdfunding in Nederland, in de perceptie van Koren & Van Vliet (2013), 

vond eind 2010 plaats, na de bekendmaking van de structurele bezuinigingen door kabinet 

Rutte-Ι in tijden van economische crisis. Banken keerden nog nauwelijks leningen en 

kapitaal uit, wat voor kunstenaars en creatieven voorheen een belangrijke bron was voor het 

startkapitaal van projecten. Schenkingen van private investeerders, familie en vrienden 

spelen sindsdien een nog grotere rol en trachten het begrotingstekort door dalende 

overheidssubsidies en bankfinanciering op te vullen.  

 

Het nadeel dat kleeft aan de groeiende rol van familie en vrienden in het tot stand brengen 

van een toereikend startkapitaal, is dat men vaker bij dezelfde financiers moet aankloppen. 

Het is daardoor voor projecthouders nog belangrijker geworden inzicht te hebben in de 

motivatie van donateurs, zodat de projecthouder daarop in kan spelen. Het inzichtelijk 

maken van de rol van eerstelijns donateurs verhoogt niet alleen de kansen op het vergroten 

van het netwerk, het zorgt er ook voor dat anderen financiers voor de projecthouder 

benaderen.  

 

In dit hoofdstuk van het onderzoeksrapport zal de context worden geschept waarbinnen 

crowdfunding in de Nederlandse kunst- en cultuursector aan het opkomen is.  

3.1 Belang van online interactiviteit 
De definitie van crowdsurfen – van een podium afspringen waarbij het publiek de artiest op 

handen boven het hoofd draagt – wordt gekscherend wel eens door de war gehaald met de 

definitie van crowdfunding. Toch, als metafoor benaderd, lijkt het niet zo ver van elkaar 

vandaan te liggen. Het publiek draagt, de artiest (synoniem aan de projecthouder) kan 

voortbewegen.  

 

Interactiviteit is met de opkomst van verschillende interactieve media een kernwaarde voor 

de huidige generaties. (Spangenberg & Lampert, 2009) Gevoed door de technologische 

ontwikkeling van web 2.0, waarbij de internetgebruiker zelf ook inhoud toevoegt aan het 

web, vervagen de grenzen van zender en ontvanger nog meer. (Boer & Brennecke, 2009) 

Verschillende toonaangevende onderzoekers leggen een verband tussen de ontwikkeling 

van web 2.0 en de opkomst van crowdfunding, zoals Schwienbacher & Larralde (2010), 

Belleflamme et al. (2010) en Lambert & Schwienbacher (2010)  

 

Volgens Belleflamme et al. (2010) ligt de fundering van crowdfunding bij de opkomst van 

online crowdsourcing vanaf 2006. Volgens de pagina van Wikipedia, het grootste 

crowdsourcing platform ter wereld, draait crowdsourcing om het gebruiken van collectieve 

intelligentie, verkregen uit het publiek, om daarmee ideeën te verzamelen en problemen op 
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te lossen. (Howe, 2006) Net als bij crowdfunding draait het om het inzetten van het publiek 

om een bepaald doel te bereiken. Van Vliet (2011) merkt terecht op dat dit als groot 

voordeel heeft dat hiermee direct contact met de afnemer tot stand komt, wat de 

attentiewaarde van een potentieel groter publiek vergroot: ‘Het samen ontwikkelen van 

projecten kan burgers meer betrekken bij de kunst- en cultuursector.’  

3.2 Opkomst van verschillende crowdfunding platforms 
Met de hang naar behoefte van interactiviteit in het achterhoofd en de technologische 

mogelijkheden die web 2.0 met zich mee hebben gebracht zijn er in de afgelopen jaren 

diverse online crowdfunding platforms opgericht. Lambert & Schwienbacher (2010) wijzen in 

hun onderzoek op die recente opkomst, vanwege het feit dat ruim 80% van hun 

respondenten pas na 2007 begon met crowdfunding. In deze beginfase richtte nationale  en 

internationale platforms als Kickstarter, Indiegogo en Voordekunst zich hoofdzakelijk op 

non-profit projecten. Deze zijn succesvoller dan for-profit projecten (met een commercieel 

doel) in het verwerven van financiën via crowdfunding, doordat er bij non-profit projecten 

nog meer vertrouwen is in de kwaliteit van de projecthouder. (Lambert & Schwienbacher, 

2010) Dit is één van de voorwaarden die donateurs van belang vinden in de besluitvorming 

bij donatie. (Bekkers & Wiepking, 2011) Daarover meer in het volgende hoofdstuk.  

 

Het grootste gedeelte van de crowdfunding initiatieven in de Nederlandse kunst- en 

cultuursector komen via bestaande platforms tot stand. (Cremers, 2013) Het grote voordeel 

is dat een online platform vaak al een eigen achterban heeft. Als projecthouder haak je 

daarmee aan op een bestaand netwerk, waardoor je het draagvlak onder het publiek kan 

weten te vergroten. (Van Vliet, 2011) In 2012 werden er, aldus Cremers (2013), via 

Voordekunst 176 succesvol gefinancierd van de in totaal 285 projecten (62% succesvolle 

projecten t.o.v. totaal).  

 

In Nederland waren er het afgelopen jaar 29 online crowdfunding platforms actief. Na het 

Verenigd Koninkrijk heeft Nederland daarmee het meeste aantal online platforms van 

Europa. (Massolution, 2012) Met een groei van 460% ten opzichte van het jaar ervoor 

gaven we in 2012 in Nederland 14 miljoen euro uit via crowdfunding. Gemiddeld werd er in 

2012 €12.000 gefinancierd per crowdfunding project. (Douw & Koren, 2013) Daarmee wordt 

nog eens benadrukt dat crowdfunding, in het huidige stadium van ontwikkeling, vaak vooral  

als aanvulling dient in de totale projectfinanciering.  

3.3 Hoe gaat zo’n campagne in zijn werk? 
Geheel volgens de definitie van crowdfunding (zie 2.2) wordt er met het plaatsen van een 

project op een crowdfunding platform een open oproep gedaan om een vooraf bepaald 

bedrag binnen een bepaald tijdbestek te vergaren. De projecthouder - dat kan zowel een 

individu als georganiseerde instelling zijn - plaatst online een uitleg over waar het 
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opgehaalde bedrag aan ten goede komt. Volgens Cremers (2013), initiatiefnemer van 

website Voordekunst, werkt dat het beste wanneer de projecthouder een kort filmpje plaatst 

met uitleg. Zo krijgt de partij waar je aan kunt doneren een ‘gezicht’ (Van Vliet, 2011 

onderschrijft dat). De projecthouder heeft de promotie in eigen hand en zal er, bijvoorbeeld 

door het versturen van updates (zie 3.4), alles aan moeten doen om genoeg donateurs te 

verzamelen zodat het vastgestelde totale bedrag binnen het tijdsbestek wordt opgehaald.  

 

Afbeelding 2: Slot Zuylen deed op crowdfunding platform voordekunst.nl een oproep om €6.825 in drie 

maanden op te halen om zo een beeldhouwwerk aan te schaffen.  

 

Tegenover een donatie staan vaak enkele tegenprestaties. Bijvoorbeeld een 

naamsvermelding in een boek, een exclusief eerste exemplaar van een CD, een gratis 

toegangskaartje of een kop koffie in het museum. Deze vormen van beloningen worden 

incentive based crowdfunding genoemd. Donateurs krijgen niet-financiële producten terug 

als dank voor hun donatie. Voor sommige donateurs geven bepaalde tegenprestaties de 

doorslag om daadwerkelijk te doneren. We spreken dan van een extrinsieke motivatie om te 

doneren, waarover meer in het volgende hoofdstuk. Bij equity based crowdfunding is de 

donateur meer investeerder, omdat er een financiële beloning kleeft aan de donatie. 

Bijvoorbeeld het ontvangen van aandelen of rente op een geïnvesteerd bedrag. 

Crowdfunding platform Tenpages, waar schrijvers een manuscript op kunnen plaatsen, 

verkoopt bijvoorbeeld aandelen van €5,- per stuk waarmee de donateur (lees: investeerder) 

geld kan verdienen na publicatie van het boek.  

 



Zonder vrienden, geen succes in crowdfunding 18 

 

Via het platform houdt de projecthouder de donateur op de hoogte door het plaatsen van 

updates. Hierdoor blijft de donateur gedurende de crowdfunding campagne op de hoogte 

van de status, bijvoorbeeld wat de actuele status is van het te financieren product. De 

invloed van updates op de betrokkenheid van de donateur staat in de volgende paragraaf 

uitgelegd.  

3.4 Invloed van updates 
Onlangs heeft Moisseyev (2013) het verband aangetoond tussen het aantal likes op 

Facebook en het slagen van een crowdfunding campagne. Hij toonde aan dat meer likes 

meer donateurs en dus meer inkomsten opleveren, waardoor hij stelt dat het verbeteren van 

de updates via sociale media een opzichzelfstaand doel van de crowdfunding campagne 

moet zijn.  

 

Grafisch designer Jason Brubaker wist in 2010, mede dankzij zijn crowdfunding campagne 

op platform Kickstarter.com, een boek op de markt te brengen. Hij schreef op zijn blog zijn 

visie op waarom hij een succesvolle crowdfunding campagne tot stand wist te brengen. Hij 

legde het verband tussen het aantal nieuwe donateurs per week en de updates op sociale 

media. Meer updates leveren meer nieuwe donateurs op, zoals bijvoorbeeld in het 

beginstadium van de campagne van Jason Brubaker te zien valt in onderstaande grafiek.  

 

Afbeelding 3: Jason Brubaker (2010) schetste het verband tussen het aantal nieuwe donateurs per 

week en de updates op sociale media.  
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Dat het betrokken houden van je donateurs, bijvoorbeeld door middel van updates, een 

positieve invloed kan hebben op het bijeenbrengen van nieuwe donateurs zien we ook terug 

in de conclusies van Schwienbacher & Larralde (2010). Een positieve houding na de donatie 

veroorzaakt een enthousiaste beleving, die door middel van mond-tot-mondreclame invloed 

heeft op de uiteindelijke aankoopbeslissing van individuen. Aslam, Jadoon, Zaman & 

Gondal (2011) concluderen dat goede virale marketing, aangewakkerd door open 

communicatie met het publiek, van iedere consument een verkoper maakt. De rol die mond-

tot-mondreclame vanuit de eerste lijn speelt in de donatiebeslissing van anderen zal nader 

worden beschreven in hoofdstuk 5. 

3.5 Conclusie 
Dat crowdfunding in de afgelopen jaren vooral voor de Nederlandse kunst- en cultuursector 

een veelgebruikte oplossing is geworden om financieringstekorten te dichten is niet 

verwonderlijk. De beslissing wel of niet te doneren staat met het hebben van voldoende 

vertrouwen in de projecthouder. Bij non-profit projecten is dat vertrouwen groter dan bij for-

profit projecten. Om het vertrouwen in projecten te stimuleren adviseren crowdfunding 

experts aan projecthouders om transparant uit te leggen waar het geld aan ten goede komt. 

Door het verspreiden van updates, bijvoorbeeld over de status van de crowdfunding 

campagne, vergroot je als projecthouder zowel het vertrouwen dat anderen in je hebben als 

de betrokkenheid tot je donateurs. Uit onderzoek is gebleken dat het betrokken houden van 

je bestaande donateurs ook weer nieuwe donateurs stimuleert een financiële bijdrage te 

leveren. Want ook nieuwe donateurs gaan pas over tot donatie als zij voldoende vertrouwen 

in het project en in de projecthouder hebben. 
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4 Motivatie voor donatie 
Bijzonder hoogleraar René Bekkers, verbonden aan de Vrije Universiteit, doet continu 

onderzoek naar het geefgedrag van individuen. Uit één van de onderzoeken is gebleken dat 

het hersengebied dat te maken heeft met genotsgevoel en plezier extra actief is wanneer 

mensen vrijwillig geld doneren aan een goed doel. Doneren maakt mensen gelukkig. In een 

interview op Radio 1 gaat Bekkers (2013b) in op de psychologische baten als één van de 

acht motivaties voor geefgedrag.  

 

Mede doordat er nog maar nauwelijks anoniem gedoneerd wordt is onderzoek naar de 

motivatie van geefgedrag in de afgelopen jaren mogelijk gemaakt. Motivatie betekent 

letterlijk ‘to be moved to do something’ (Ryan & Deci, 2000, p.54): aangezet worden om iets 

te doen. Weten waarom men doneert geeft projecthouders directe kennis waar ze hun open 

oproep voor donaties volledig op toe kunnen spitsen. Uit grootschalig literatuuronderzoek 

naar meer dan 500 academische artikelen hebben Bekkers & Wiepking (2011) acht 

motieven benoemd die aan de basis staan van het uiteindelijke besluit tot doneren. De 

grootste kanttekening plaatst Bekkers (2013a) zelf: afgebakende motivatie bestaat niet, het 

is een combinatie van motieven die uiteindelijk de beslissing maakt. 

 

In dit hoofdstuk zullen de verschillende beweegredenen voor donatie aan bod komen, zal 

worden ingaan op de invloed van intrinsieke en extrinsieke motivatie op de donatiebeslissing 

en zal de rol van tegenprestaties worden beschreven.  

4.1 Wat stimuleert donatie?  
Harms (2007) maakte in zijn onderzoek over wat motivatie aanstuurt om een financiële 

bijdrage te leveren aan crowdfunding projecten onderscheid tussen vier1 verschillende 

waardedimensies: 

 Functionele waarde 

 Financiële waarde 

 Emotionele waarde 

 Sociale waarde 

 

In deze volgorde zal ik de verschillende dimensies die de beslissing tot donatie aansturen 

bestuderen en koppelen aan de acht motieven die Bekkers & Wiepking (2011) geven.  

                                                             
 
1 In de hypothese van het onderzoeksrapport heeft Harms (2007) het over een vijfde waardedimensie: 

kennis. Deze hypothese weerlegt hij na eigen onderzoek. Vandaar dat deze waardedimensie is 

weggelaten in mijn onderzoeksrapport. 
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4.1.1 Functionele waarde 

Het persoonlijk nut is van belang bij de beslissing om wel of niet te doneren. (Harms, 2007) 

De donateur moet daadwerkelijk het gevoel hebben dat zijn of haar bijdrage noodzakelijk is 

voor het tot stand brengen van een project. Bekkers & Wiepking (2011) spreken over de 

effectiviteit van een donatie en het besef van noodzaak, waar de donateur van doordrongen 

moet zijn. Hoe hoger de verwachting is van de uitkomst van een project in het voorzien van 

het persoonlijk nut, hoe hoger de intentie is een bijdrage te leveren.  

 

Het persoonlijk nut speelt, blijkt uit onderzoek van Harms (2007), een nog grotere rol van 

betekenis dan het maatschappelijk nut. ‘What’s in it for me?’, de vraag die marketeers zich 

ook vaak stellen, lijkt de rode draad in de uiteindelijke donatiebeslissing. Dat zien we ook 

terug bij de financiële waardedimensie.  

4.1.2 Financiële waarde 

In paragraaf 3.3 werd het onderscheid gemaakt in tegenprestaties als beloning van een 

donatie tussen incentive based (materiële beloning) en equity based (financiële beloning). 

Harms (2007) onderzocht de invloed van deze drijfveer en kwam tot de conclusie dat 

economische baten (zowel materieel als financieel) een sterke positieve invloed hebben op 

de intentie om te doneren in een crowdfunding project. Buraschi & Cornelli (2002) kwamen 

in hun onderzoek naar geefgedrag tot eenzelfde conclusie. Bekkers & Wiepking (2011) 

stellen, bij het benoemen van kosten en baten als motief, dat donateurs hun donatie 

verhogen om bepaalde tegenprestaties te verkrijgen.  

 

Een donatie aan de kunst- en cultuursector levert de donateur vaak fiscale voordelen op.  

Giften maken een aftrek van de inkomsten- en vennootschapsbelasting mogelijk. Daarvoor 

heeft de organisatie waaraan je doneert een zogeheten ANBI-status nodig. Diverse 

crowdfunding platformen, zoals Cinecrowd en Voordekunst, hebben zo’n status Algemeen 

Nut Beogende Instelling toegewezen gekregen van de Belastingdienst.  

 

In geval van een economisch motief om te doneren, doneer je om er zelf beter van te 

worden. Bekkers (2013b) noemt dat ‘vermomd egoïsme’. Bij de emotionele waardedimensie 

zien we dat motief terug.  

4.1.3 Emotionele waarde 

Het hoofdstuk ving aan met het feit dat doneren gelukkig maakt. Met het plezier van geven, 

zoals Bekkers & Wiepking (2011) dat noemen, kan de donateur, schuldgevoelens 

wegwerken, aan een bepaalde sociale norm voldoen en een positief zelfbeeld bevestigen 

en/of verbeteren. Harms (2007) bevestigt met zijn onderzoek dat psychologische baten, 

eigen geluk, één van de motieven voor de donateur is om te doneren.  

 

In de perceptie van de donateur verbindt men zichzelf met een donatie aan een bepaald 

product, dat het eigen karakter representeert. Doneren is een middel om bepaalde waarden 
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te laten gelden, aldus Bekkers & Wiepking (2011). Harms (2007) wijst in zijn aanbeveling 

dan ook op het belang van het creëren van een community waar de donateurs zich 

verbonden aan voelen, om zowel interne als externe waardering te stimuleren. Deze 

aanbeveling speelt ook in op de sociale waardedimensie, waarover in de volgende 

paragraaf meer.  

4.1.4 Sociale waarde 

Nauw verbonden aan de emotionele waarden liggen de sociale beweegredenen voor het 

nemen van een donatiebeslissing. Sociale druk speelt hierbij een grote rol. (Bekkers & 

Wiepking, 2011) Een van de motieven om te doneren is dat de donateur weet of hoopt dat 

een ander het zou waarderen. Doneren als instrument voor ‘window dressing’. (Bekkers, 

2013b). Ook Harms (2007) heeft aantoonbaar gemaakt dat de mogelijkheid om de eigen 

identiteit te uitten van positieve invloed is op de intentie een financiële bijdrage te leveren 

aan een crowdfunding project.  

 

Anoniem geven, zoals ook te lezen valt in de inleiding van dit hoofdstuk, daalt door deze 

perceptie van de donateur. Het verkrijgen van goedkeuring en erkenning voldoet en is één 

van de sterke intrinsieke motieven voor het maken van de donatiebeslissing.  

4.2 Intrinsieke en extrinsieke motivatie 
Net zoals het onderscheid in waardedimensies is er – specifiek toegespitst op crowdfunding 

– een onderscheid te maken in drie groepen gemotiveerden: (Van Vliet, 2011)  

1.) Donateurs die doneren uit sympathie voor de projecthouder. Inmiddels kan gesteld 

worden dat de sociale waardedimensie als belangrijkste motief geldt voor deze 

groep.  

2.) Donateurs die doneren vanuit interesse in de uitvoering of doel van het project. De 

functionele waardedimensie kunnen we rekenen als motief voor deze groep. 

3.) Donateurs die doneren vanwege de tegenprestaties. Deze donateurs hechten veel 

waarde aan de beloning, zoals dat ook in de financiële waardedimensie benoemd 

is.  

 

De uiteenzetting van deze drie verschillende motivaties valt onder hetzelfde onderscheid als 

die van intrinsieke en extrinsieke motivatie. Als een donatie voortkomt uit een gevoel van 

innerlijke drang, omdat het als interessant of plezierig wordt ervaren of omdat het in het 

verlengde ligt van de eigen identiteit, dan spreken we van intrinsieke motivatie. (Beekman, 

2012) De voldoening haalt de donateur uit het gevoel van innerlijke bevrediging en hoeft 

daardoor geen externe beloning te ontvangen. (Ryan & Deci, 2000) In zowel de eerste als 

tweede groep donateurs zitten intrinsiek gemotiveerde donateurs. Aan iedere donatie ligt 

een intrinsieke motivatie ten grondslag. (Buraschi & Cornelli, 2002) Zoals Bekkers (2013a) 

ook al stelde bestaat er geen enkel volledig afgebakend motief, vaak speelt de uitkomst van 

de donatie of een andere externe prikkel ook een zekere rol (zie 4.2.1). Bij extrinsieke 
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motivatie komt een donatie voort uit een externe prikkel; een tegenprestatie of een bepaalde 

status. De derde groep doneert voornamelijk als gevolg van een extrinsieke motivatie.  

 

In de regel staat intrinsieke of extrinsieke motivatie los van elkaar, in de praktijk is het een 

combinatie die de uiteindelijke beslissing tot donatie bewerkstelligt. Aan de donatie op een 

crowdfunding platform zijn tegenprestaties verbonden, waardoor ook de van nature 

intrinsiek gemotiveerden met externe prikkels worden aangesproken.  

4.2.1 Rol van tegenprestaties 

Uit het Nationaal Crowdfunding Onderzoek is gebleken dat tegenprestaties vooral een 

belangrijke rol spelen bij het bepalen van de hoogte van het donatiebedrag en minder bij de 

beslissing om überhaupt te doneren. (Koren & Van Vliet, 2013) Ook dat bewijst dat aan 

iedere donatie een zekere intrinsieke motivatie ten grondslag ligt.  

 

Toch moet je als projecthouder de tegenprestaties niet weglaten, omdat het voor de derde 

groep donateurs de doorslag geeft een financiële bijdrage te leveren. En uiteindelijk dragen 

ook zij bij aan het behalen van het streefbedrag. Met de juiste toepassing van 

tegenprestaties kan het zelfs de intrinsieke motivatie versterken. Door exclusieve 

toegangskaartjes, een naamsvermelding in een boek of op een CD kan aan een bepaalde 

sociale norm worden voldaan of een gevoel van trots ontstaan. Deze draagt bij aan de 

emotionele waardedimensie, waardoor de donateur intrinsiek nog gemotiveerder kan 

worden. ‘Het kan leiden tot een verhoging van de reputatie van de donateur, maar kan ook 

zorgen voor een bepaalde mate van betrokkenheid.’ (Van Vliet, 2011, p.22) 

 

Het gaat dus om het toepassen op de juiste manier van tegenprestaties om met externe 

prikkels het intrinsieke gevoel te versterken. De zelfdeterminatiestheorie van Ryan & Deci 

(2000) toont aan dat extrinsieke beloningen de intrinsieke motivatie ook kan ondermijnen. 

Als de beloning het doel wordt, neemt de betrokkenheid bij een project af. Betrokkenheid bij 

een project leidt tot hogere bedragen van donatie, maar heeft ook voordelen bij het 

vergroten van het publieke draagvlak (zie 5.3). (Buraschi & Cornelli, 2002) 

 

Het toespitsen op de intrinsieke motivatie moet voor kunstzinnige en creatieve 

projecthouders een doel zijn. Zodra donateurs zich volledig onderdeel van het project 

voelen, overheerst het gevoel van ‘ons’ project wat resulteert in meer binding en een breder 

publiek draagvlak. 

4.3 Conclusie 
Als er voldoende vertrouwen in het project en de projecthouder is zal de intentie om te 

doneren worden aangewakkerd door bepaalde motivaties. Iedere donateur heeft eigen 

motieven om tot donatie over te gaan. Vaak spelen meerdere motieven een rol bij het 

nemen van een donatiebeslissing, vandaar dat er in dit hoofdstuk is gesproken over 
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hoofdzakelijk intrinsieke of extrinsieke motivatie. Om het gedrag van donateurs bij een 

crowdfunding project te kunnen verklaren is het interessant te weten dat een buitenstaander 

via externe prikkels invloed kan uitoefenen op de intrinsieke motivatie. Tegenprestaties die 

de emotionele binding met een project versterken zorgen voor een bepaalde mate van 

betrokkenheid.  

 

 



Zonder vrienden, geen succes in crowdfunding 25 

 

 

5 Verloop van het beïnvloedingsproces  
Als we het hebben over eerstelijns donateurs, dan spreken we over bekenden van de 

projecthouder. Het zijn personen die zich in het eigen netwerk van de projecthouder 

bevinden. Eerder in het onderzoeksrapport werden zij al de 3F’s genoemd: Friends, Family 

and Fools. Zij zijn vaak al voor de lancering van het project op een crowdfunding platform 

bekend met de ideeën van de projecthouder, waardoor ze over het algemeen vooral in het 

beginstadium van de crowdfunding campagne doneren.  

 

De motivatie van eerstelijns donateurs om zelf te doneren en de invloed die zij hebben in de 

donatiebeslissing van anderen komt in dit hoofdstuk aan bod.  

5.1 Waarom doneert het eigen netwerk?  
Het ligt voor de hand te stellen dat crowdfunding een succes is doordat de online toepassing 

grenzen doorbreekt. Iedere internetgebruiker is een potentiële donateur geworden. 

Helemaal als een project op een crowdfunding platform geplaatst wordt, waardoor een 

nieuw, breder netwerk wordt bereikt. Dat het complexer ligt dan dat laat de conclusie van 

Agrawal et al. (2011) zien: om online te slagen, heb je een offline basis nodig.   

 

De innovatietheorie van Rogers (beschreven in Kotler, 2009) beschrijft het adoptieproces 

van innovaties, nieuwe producten of ideeën. De eerste lijn wordt daarbij gevormd door 

innovators en early adopters. De beweegredenen van deze groepen om een product te 

adopteren zou ook van toepassing kunnen zijn op donateurs van crowdfunding campagnes.  

Ook hier vormt de eerste lijn de basis van het succes, doordat naar hun mening en gedrag 

door de grote gemeenschap wordt geluisterd. Zij hebben een bepaalde invloed op de 

uiteindelijke beslissing van anderen (zie 5.3 en hoofdstuk 6). 

Het grote verschil tussen de innovators en early adopters en eerstelijns donateurs van 

culturele projecten zit hem in het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. 

Innovators en early adopters adopteren een product vanwege de uitkomst en zijn 

hoofdzakelijk extrinsiek gemotiveerd.   

De innovatietheorie van Rogers zou wel van toepassing kunnen zijn bij crowdfunding 

campagnes voor technologische producten, zoals het crowdfunded Pebble-horloge (een 

horloge met diverse applicaties, zie http://getpebble.com/). Ook daar adopteerden vooral 

innovators en early adopters het product door een financiële bijdrage te leveren aan de 

totstandkoming van het product, voornamelijk vanwege de beloning om als eerste het 

product te ontvangen. (Koren, 2013b) 

 

De eerste donateurs van een online crowdfunding campagne met een kunstzinnig of creatief 

doel komen voornamelijk uit de eerste lijn van het offline netwerk, namelijk vrienden en 

familie. Zij zullen eerder geneigd zijn te investeren in het begin stadium van een 
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financieringscampagne, vanwege het al aanwezige vertrouwen in de projecthouder en 

doordat zij vaak voor lancering al op de hoogte waren van het initiatief. (Agrawal et al. 2011) 

Altruïsme, een ander willen helpen zonder daar iets voor terug te hoeven, is de belangrijkste 

reden voor het lokale netwerk om mee te doen in een culturele crowdfunding campagne.  

(Bekkers, 2013b)   

 

Naast dat het eigen netwerk van de projecthouder zelf een belangrijk aandeel heeft in de 

totale financiering, spelen zij een grote ambassadeursrol. Van Vliet (2011) suggereert dat 

het vooral vrienden en familie zijn die anderen aanzetten tot donatie.  

5.2 Persoonlijk vragen heeft positief effect 
Uit de vier waardedimensies wordt de intentie om te doneren vooral aangewakkerd. De 

daadwerkelijke donatie volgt vaak pas na een directe vraag. Uit het recent uitgevoerde 

Nationaal Crowdfunding Onderzoek blijkt dat 38% van de 397 ondervraagden geen bijdrage 

aan crowdfunding deden, omdat ‘het nooit gevraagd is om een financiële bijdrage te 

leveren’. (Koren & Van Vliet, 2013) 

 

Bryant, Jeon-Slaughter, Kang & Tax (2003) stelden vast dat 85% van alle donaties 

voortkomt uit persoonlijke benadering (Bekkers & Wiepking, 2011 onderschrijven dat). 

Sociale druk (zie 4.1.4) blijkt een sterker motief als iemand uit het eigen netwerk persoonlijk 

de directe vraag stelt. Daarbij is de reputatie van projecthouder en de andere donateurs, 

één van de acht motieven die Bekkers & Wiepking (2011) geven, van belang. De beslissing 

om te doneren zal eerder tot stand komen, als de vragende partij in de perceptie van de 

nieuwe donateur uit eenzelfde milieu komt. 

5.3 Invloed mond-tot-mondreclame op de donatiebeslissing 
Het vertrouwen dat donateurs hebben in de projecthouder komt voort uit het verkrijgen van 

informatie. (Bekkers & Wiepking, 2011) De eerste lijn zit op de eerste hand en krijgt 

informatie over het te financieren project direct van de projecthouder. Een donatie komt zo 

eerder tot stand dan bij een onbekende donateur die op eigen initiatief informatie moet 

inwinnen. (Van Vliet, 2011) Uitleg over de besteding is voor 40% van de ondervraagden uit 

het Nationaal Crowdfunding Onderzoek belangrijk tot zeer belangrijk in de beslissing om 

een financiële bijdrage te leveren. (Koren & Van Vliet, 2013) 

 

Informatievoorziening gaat sinds de doorbraak van sociale media, als vorm van mond-tot-

mondreclame, veel sneller. Hierdoor wordt het vertrouwen in de projecthouder bij de 

onbekende donateur sneller vergroot. Om de rol van mond-tot-mondreclame in de 

uiteindelijke donatiebeslissing te verklaren, wordt het Elaboration Likelihood Model gebruikt. 

(Heuvelman & Fennis, 2005) Dit communicatiemodel, in 1986 door wetenschappers Petty & 

Cacioppo ontwikkeld, verklaart het proces van het eerste contactmoment tot een 
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attitudeverandering. Deze kan worden gebruikt als hulpmiddel bij de beschrijving van hoe 

een donatie, een verandering in gedrag, tot stand komt. Dat het Elaboration Likelihood 

Model niet toereikend is als verklaringsmodel voor donatiegedrag bij een crowdfunding 

campagne zal worden besproken in paragraaf 6.4.1.  

Aslam et al. (2011) toonden aan dat de invloed van mond-tot-mondreclame op de 

uiteindelijke koopbeslissing bij iedereen van kracht kan zijn, ongeacht leeftijd, status en 

geslacht. Het gaat, zoals ook afbeelding 4 concludeert, vooral om het type argument om te 

concluderen welke invloed mond-tot-mondreclame heeft. Als het type argument aansluit op 

de intrinsieke motivatie, dan heeft een boodschap een positief effect op de uiteindelijke 

donatiebeslissing.  

 

 

Afbeelding 4: Het Elaboration Likelihood Model. 

 

De rol van sociale media is in diverse stappen van het model waarneembaar. Allereerst blijkt 

dat 30% van de ondervraagden van het Nationaal Crowdfunding Onderzoek voor het eerst 

met een crowdfunding campagne in aanraking is gekomen via een bericht op sociale media. 

Dit bericht is dan vaak afkomstig van andere donateurs, die vertellen over hun eigen 

donatie. Mensen praten meer over hun eigen handelen als zij het als signaal zien om over 

hun eigen identiteit te communiceren. (Berger & Schwartz, 2011) Ruim driekwart geeft aan 

anderen te vertellen over hun donatie. (Koren & Van Vliet, 2013) Diegenen die aangaven 

hun donatie te communiceren aan anderen, deden dat vooral via sociale media of tijdens 

een persoonlijk gesprek.   
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Deze informatievoorziening vormt een belangrijke basis voor anderen om over te gaan tot 

donatie. Het maakt zichtbaar welke en wat voor soort individuen ook financieel hebben 

bijgedragen aan een project, wat het vertrouwen in de projecthouder vergroot en 

referentiepunten oplevert. Donateurs gebruiken andere donateurs als referentiepunt om hun 

beslissing op te baseren. (Andreoni & Petrie, 2004) 

 

Zowel direct als indirect draagt mond-tot-mondreclame bij tot meer financiële bijdragen voor 

een crowdfunding campagne. Het meest invloedrijk zijn de high status individuals, die als 

referentiepunt fungeren, en personen die dichtbij staan; familie, vrienden, kennissen, 

collega’s etcetera. (Bekkers & Wiepking, 2011 en Aslam et al., 2011) 

 

Om die beïnvloeding te beschrijven vanuit een theoretisch kader, zal in het volgende 

hoofdstuk worden ingegaan op bestaande theorieën die zijn toegespitst op de rol van 

eerstelijns donateurs.  

5.4 Conclusie 
Het vertrouwen van het offline netwerk in de projecthouder hoeft doorgaans niet meer 

gevoed te worden door een uitgebreide uitleg over de crowdfunding campagne. Vrienden, 

familie en andere kennissen doneren daarom vaak al aan het begin van de campagne, 

vooral vanuit altruïstische overwegingen. Zij worden door de projecthouder persoonlijk 

geïnformeerd en gevraagd een financiële bijdrage te leveren. Na de daadwerkelijke donatie 

delen zij hun eigen handelen graag met anderen, bijvoorbeeld via sociale media. Hierdoor 

ontstaat een effect dat ook onbekende donateurs, die nog niet eerder van het project 

hadden vernomen, bereikt. Een deel van de ontvangers zal, vanwege gebrek aan motivatie, 

niets doen met de boodschap. Toch kan het anderen stimuleren ook bij te dragen aan het 

crowdfunding project. Donateurs gebruiken namelijk andere donateurs als referentiepunt 

voor hun eigen donatiebeslissing. Eerstelijns donateurs spelen op die manier een rol als 

ambassadeur van een crowdfunding campagne.  
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6 Sociale beïnvloeding vanuit eigen netwerk 
Dat er een zekere synergie bestaat tussen het gedrag van de ene donateur en het gedrag 

van andere donateurs, is zowel in hoofdstuk 4 als in hoofdstuk 5 vast komen te staan.  

De donatie van anderen kan fungeren als stimulus om uiteindelijk zelf te handelen en ook 

een financiële bijdrage te leveren aan een crowdfunding project. Cialdini (2009) noemt dat 

sociale bewijskracht. Waarom andermans gedrag als stimulus werkt en waarom andere 

donateurs als referentiepunt fungeren wordt verklaard in de two-step flowtheorie. Dit is een 

theorie die in 1955 voor het eerst werd beschreven door wetenschappers Katz & Lazarsfeld, 

om aan te tonen dat de directe invloed van massamedia beperkt is. Zij beschrijven het 

beïnvloedingsproces door in te gaan op de rol van het publiek. Of deze communicatietheorie 

ook toe te passen is om het beïnvloedingsproces bij crowdfunding campagnes inzichtelijk te 

maken zal in dit hoofdstuk worden onderzocht.  

 

Na een beschrijving van de theorie, aangevuld met ontdekkingen van Cialdini, zal 

achtereenvolgens in worden gegaan op de vraag wie deze beïnvloeders zijn, welke rol zij 

spelen bij de beïnvloeding op anderen en of deze theorie toe te passen is bij een 

crowdfunding campagne.  

6.1 De two-step flowtheorie 
De two-step flowtheorie ontstond uit eerder onderzoek naar het stemgedrag in tijden van 

een verkiezingscampagne. Uit dat onderzoek bleek dat persoonlijke contacten meer invloed 

op het stemgedrag hadden dan de berichtgeving door massamedia. Katz & Lazarsfeld 

(1955) stelden met de ontwikkeling van deze theorie dat de directe invloed van media 

beperkt is en dat beïnvloeding van het publiek tot stand komt via een tussenstap: 

interpersoonlijke communicatie tussen opinieleiders en zogenoemde volgers. (Boer & 

Brennecke, 2009) Die interpersoonlijke communicatie verloopt via gesprekken, vandaar dat 

we spreken over persoonlijke beïnvloeding.  

 

Afbeelding 5: De two-step flowtheorie, ontwikkeld door Katz & Lazarsfeld (1955). 
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Het onpersoonlijke karakter van een bericht is kenmerkend voor het traditionele 

communicatieproces tussen massamedia als zender en het publiek als ontvanger. Om 

attitudeverandering teweeg te brengen, zoals dat bij de beïnvloeding van stemgedrag gaat, 

is vertrouwen in de zender noodzakelijk. Opinieleiders staan volgens de two-step flowtheorie 

dichter bij de ontvanger, het grote publiek, waardoor het vertrouwen in deze opinieleiders 

groter is dan in massamedia. (Katz & Lazarsfeld, 1955) Wie deze opinieleiders zijn en 

waarom persoonlijke beïnvloeding noodzakelijk wil men een bepaald gedrag stimuleren, dat 

staat in de volgende paragraaf beschreven. 

6.2 Wie zijn nu die opinieleiders? 
Opinieleiders zijn mensen die midden in de samenleving staan, maar meer invloed dan 

anderen uitoefenen op de meningsvorming van mensen uit de omgeving. (Boer & 

Brennecke, 2009) Deze invloed komt voort uit: 

 De kennis over het bericht 

 De persoonlijkheid van de opinieleider 

 De positie binnen het sociale netwerk 

 

Wat de persoon weet over een bepaald bericht, is in de perceptie van het grote publiek van 

belang om beïnvloed te kunnen worden deze persoon. Als voorbeeld: ‘opinieleiders op het 

gebied van mode zijn andere personen dan opinieleiders die de meeste invloed hebben op 

de meningsvorming over politieke strijdpunten’. (Boer & Brennecke, 2009, p.48) Er bestaan 

dus geen fulltime opinieleiders, personen die op alle terreinen meningsvormend zijn. Toch 

kan aan de hand van het Mentality-model van onderzoeksbureau Motivaction, waarin de 

Nederlandse bevolking naar sociale milieus is ingedeeld, veel gezegd worden over wat over 

het algemeen opinieleiders van kunst en culturele projecten kenmerkt.  

 

 

Afbeelding 6: Mentality-model, waarin de kosmopolieten hoog in status staan.  
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Kosmopolieten zijn hoogopgeleide, maatschappelijk betrokken burgers die zelfontplooiing 

en sociale betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan. Zij hebben een brede interesse 

in kunst en cultuur, bezoeken geregeld concerten, musea en theatervoorstellingen en 

ondernemen zelf ook creatieve activiteiten. Daarnaast onderhouden ze een breed netwerk 

aan sociale contacten. (Motivaction, z.j.)  

 

Geheel volgens de drie dimensies van het opinieleiderschap zouden de kosmopolieten high 

status potentials (zoals beschreven in 5.3) kunnen zijn die bij kunst en culturele projecten 

als referentiepunt fungeren waar anderen hun mening op baseren. De kennis die zij hebben 

over kunst en cultuur, hun persoonlijkheid en hun sociale betrokkenheid zouden een sterke 

invloed kunnen uitoefenen op de meningsvorming van anderen.  

 

Zijn kosmopolieten per definitie dan de sterke beïnvloeders die bij een crowdfunding 

campagne voor een kunstzinnig of cultureel project anderen beïnvloeden in hun 

donatiebeslissing?  

In hoofdstuk 5 werd geconcludeerd dat vertrouwen de belangrijkste pijler is om invloed uit te 

oefenen op een attitudeverandering. Er kan, in de perceptie van de nieuwe donateur, 

voldoende vertrouwen heersen in de kosmopoliet als beïnvloeder als aan de eerder 

genoemde drie dimensies wordt voldaan. Kosmopolieten hebben dus een sterke invloed, 

mits zij in de beleving van de nieuwe donateur uit eenzelfde milieu komen (zie 5.2) of als 

referentiepunt fungeren. Cialdini (2009) noemt gelijksoortigheid de belangrijkste voorwaarde 

voor sociale bewijskracht; personen dienen zichzelf te herkennen in de beïnvloeders. 

Mensen zeggen namelijk het liefst ‘ja’ tegen personen die ze kennen. 

 

Daarmee is nog niets gezegd over de rol van het lokale netwerk. Deze is namelijk niet in te 

delen in sociale milieus, maar enkel op de positie binnen het sociale netwerk. Verondersteld 

wordt, in samenspraak met Koren (2013b), dat wie de opinieleiders bij een crowdfunding 

project zijn geheel afhankelijk is van het soort project. Daarover meer in hoofdstuk 9.  

De vraag of iedere donateur uit de eerste lijn ook beïnvloeder is zal worden getoetst in het 

empirisch onderzoeksdeel, ter sprake in hoofdstuk 7 en 8. Op basis van de two-step 

flowtheorie, waarin drie dimensies de invloed bepalen, is de hypothese dat niet iedere 

eerstelijns donateur ook invloed uitoefent op anderen.  

6.3 Hoe wordt je opinieleider?  
Mensen praten graag over positieve ervaringen die zij hebben beleefd. (Aslam et al., 2011) 

De online interactieve middelen hebben de drempel verlaagd om ervaringen met anderen te 

delen. Die conclusie valt ook te trekken uit het feit dat driekwart van de ondervraagde 

participanten van een crowdfunding project anderen verteld hebben over hun donatie, vooral 

middels een bericht op sociale media (zie 5.3). De betrokkenheid bij een project draagt bij 

aan de emotionele binding die dan ontstaat, wat zich manifesteert in gedrag. ‘Het leidt tot 

identificatie met je merk, aanbevelen van je merk, positief praten op social media over het 
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merk tot en met het opzichtig showen van de producten.’ (Sondervan, 2012) 

 

Om een relatie met donateurs op te bouwen, zodat zij zich kunnen ontpoppen als 

opinieleiders van het project, is ook hier vertrouwen de belangrijkste voorwaarde. Er moet 

vertrouwen heersen in de projecthouder om een langdurige relatie op te bouwen. Vandaar 

ook dat donateurs uit het lokale netwerk genoemd worden als de eerste potentiële 

opinieleiders van een project (zoals in 5.1). Hier is vertrouwen in de projecthouder al vanaf 

het begin aanwezig. Toch is de relatie tot een projecthouder geen garantie om ambassadeur 

te worden van een project. De emotionele binding met het project moet immers ook worden 

opgebouwd, willen zij het project aanbevelen bij anderen. Enthousiasme, als vorm van een 

emotionele band met een project, ontstaat bijvoorbeeld door mensen te verassen. 

(Sondervan, 2012)  

 

Afbeelding 7: Vertrouwen is een eerste basis, betrokkenheid en de emotionele binding zijn noodzakelijk 

om vervolgens opinieleiderschap op te bouwen. (Sondervan, 2012) 

6.4 Conclusie 
In de vorige hoofdstukken is naar voren gekomen dat vertrouwen in de zender noodzakelijk 

is om donatiegedrag te beïnvloeden. Vandaar ook dat is gekeken naar de two-step 

flowtheorie, die beïnvloeding van de crowd verklaard via opinieleiders. Zij staan dichter bij 

een groter publiek, waardoor je als projecthouder van een crowdfunding campagne ook 

onbekende donateurs kan beïnvloeden in hun donatiebeslissing. De two-step flowtheorie 

lijkt toepasbaar voor crowdfunding campagnes mits het grote publiek zich kan herkennen in 

de opinieleiders. Daardoor kan worden gesteld dat eerstelijns donateurs, personen die 

tussen de projecthouder en een groter netwerk staan, potentiële opinieleiders zijn. Als zij 

zich emotioneel verbonden voelen aan en betrokken voelen bij het project zijn zij het 

opstapje om communityfunding uit te bouwen tot crowdfunding. 

6.4.1 De ontwikkeling van een nieuw beschrijvend model  

De diverse inzichten uit de eerste twee onderzoeksdelen hebben geleid tot de ontwikkeling 

van een nieuw model, die het beslissingsproces uiteenzet van een crowdfunding campagne. 

De genoemde theoretische modellen bleken vooral een hulpmiddel om het gehele 

crowdfunding proces van eerste contactmoment tot ambassadeurschap te beschrijven. Zo is 
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het Elaboration Likelihood Model (zie afbeelding 4) enkel gebruikt om een positieve 

gedragsverandering (de daadwerkelijke donatie) te verklaren en is in dit onderzoeksrapport 

verder niet ingegaan waarom een bericht niet altijd tot gedragsverandering hoeft te leiden. 

De two-step flowtheorie (zie afbeelding 5) is toegepast om de beïnvloeding door anderen op 

de uiteindelijke beslissing te beschrijven. Deze communicatiemodellen hebben belangrijke 

input geleverd aan de ontwikkeling van een nieuw beschrijvend model.  

 

 

 

Afbeelding 8: Van eerste kennisgeving via donatie naar ambassadeurschap. 

 

Op de hoogte worden gebracht van een crowdfunding campagne geldt als eerste stap in het 

beslissingsproces om uiteindelijk over te gaan tot donatie. Wanneer er voldoende 

vertrouwen in de zender van het bericht is, kan de motivatie om te doneren worden 

aangewakkerd. Iedere donateur heeft zijn of haar eigen motieven voor het doen van een 

financiële bijdrage. Vaak volgt de daadwerkelijke donatie pas na persoonlijke benadering, 

die dan als directe aanleiding geldt voor de donatiebeslissing. Door donateurs emotioneel 

betrokken te houden en te enthousiasmeren voor de uitkomst van het project kunnen zij 

uitgroeien tot ambassadeurs van de crowdfunding campagne. Zij zullen vanwege de eigen 

positieve ervaring het bericht vervolgens delen met het eigen netwerk. De betrokkenheid die 

zichtbare ambassadeurs tot het project hebben kan voor nieuwe donateurs de aanleiding 

zijn voor het nemen van een donatiebeslissing, waarnaar het model weer van voor af aan 

begint.  
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7 Onderzoeksanalyse: Gina en de rode vogel 
Om een conclusie te trekken over de rol van eerstelijns donateurs zijn naast theoretische 

inzichten ook ervaringen uit de praktijk belangrijk. Hoe hebben de donateurs uit het eigen 

netwerk hun betrokkenheid zelf ervaren?  

 

Geïnterviewde donateurs zijn gekozen in overleg met de projecthouder en daarna door mij 

benaderd. Allen zijn afkomstig uit het eigen netwerk van de projecthouder. De interviews zijn 

semigestructeeerd opgezet (zie bijlage Ι voor vragenlijst) en werden telefonisch afgenomen.  

 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de individuele crowdfunding campagne van het 

kinderboek ‘Gina en de rode vogel’. In hoofdstuk 8 zal de georganiseerde crowdfunding 

campagne van Slot Zuylen worden geanalyseerd.   

7.1 Korte beschrijving van het project 
Het kinderboek ‘Gina en de rode vogel’ had als doel om de drukkosten à €3.500 via 

crowdfunding bijeen te brengen. Op 30 mei 2012 lanceerde auteur Linde ten Broek op 

platform Voordekunst een uitgebreide beschrijving, inclusief videoclip, waarin zij zelf uitleg 

geeft van haar plannen. In drie maanden tijd, op 29 augustus 2012, werd het streefbedrag 

behaald dankzij de financiële bijdragen van 39 donateurs.  

 

Tegenover een minimale bijdrage van € 50,- stonden twee exclusieve tegenprestaties, te 

weten een uitnodiging voor een tentoonstelling van kindertekeningen en een gesigneerde 

editie van het boek. Tegenprestaties die vanwege het exclusieve karakter bijdragen aan de 

intrinsieke motivatie en als doel hebben een emotionele binding op te bouwen. In totaal 

gaven 16 personen (41% van de 39 donateurs) aan een tegenprestatie te willen ontvangen.  

7.2 Interview met de projecthouder 
In het interview verteld Linde ten Broek crowdfunding te hebben ingezet omdat zij graag ‘iets 

met elkaar wilde bereiken’. De mogelijkheid een groter netwerk te bereiken was voor haar 

de reden om dat via een crowdfunding platform te organiseren.  

7.2.1 Kennisgeving 

Nog voordat haar campagne op Voordekunst van start ging heeft ze in haar enthousiasme 

anderen persoonlijk verteld over haar crowdfunding project. Ze was maar al te trots dat haar 

project bij Voordekunst online kwam te staan en dat heeft ze op verjaardagen en persoonlijk 

aan mensen uit haar netwerk bericht. Dat heeft niet direct tot een startkapitaal geleid, wel 

deed men de mondelinge toezegging te zullen gaan doneren.  
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Het eerste contactmoment, vaak vol met enthousiasme van de projecthouder, kan een 

belangrijke bijdrage leveren om de intrinsieke motivatie aan te wakkeren. Een deel van het 

directe netwerk heeft na een eerste infomerend bericht voldoende motivatie om direct over 

te gaan tot donatie. Voor een groot deel (in 5.2 werd vastgesteld dat 85% van de donaties 

pas voortkomt uit een vraag) is persoonlijke benadering doorslaggevend om te doneren. 

7.2.2 Persoonlijke benadering 
Vanaf de lancering van de campagne heeft Linde ten Broek het crowdfunding project met 

haar hele netwerk gedeeld. Dat gebeurde per e-mail met informatie over het kinderboek en 

een directe verwijzing naar de pagina op Voordekunst en haar Facebook pagina, waar zij 

updates op plaatste.  

 

De e-mail analyserend was deze vooral bedoeld ter kennisgeving over het crowdfunding 

project. De e-mail bevat geen directe vraag tot donatie (wel de vraag het project zo veel 

mogelijk te delen, zie 7.2.4), waardoor mogelijk niet iedereen uit het directe netwerk 

doordrongen was van de noodzaak. Linde ten Broek onderschrijft dat niet iedereen waar ze 

eigenlijk wel een donatie van verwachtte daadwerkelijk doneerde: ‘Ik heb tijdens de 

crowdfunding campagne afgeleerd te verwachten. Sommigen die toe hadden gezegd te 

doneren hebben uiteindelijk geen financiële bijdrage geleverd.’ 

7.2.3 Betrokkenheid 
Nadat de gehele e-maildatabase op de hoogte was gebracht van de campagne, verplaatste 

Linde ten Broek de focus in haar communicatie naar het updaten van donateurs en andere 

geïnteresseerden (die mogelijk nog een donatie zouden doen). Via haar pagina op 

Voordekunst en profielen op Facebook en Twitter hield zij de status van de totale 

financiering bij en de ontwikkelingen van het kinderboek. Daarnaast werden er tijdens de 

crowdfunding campagne verschillende offline activiteiten georganiseerd; een tekenwedstrijd, 

een expositie van kindertekeningen en het voorlezen van verhalen uit het boek op 

basisscholen. Via sociale media werden vervolgens foto’s van deze evenementen verspreid. 

 

Dergelijke activiteiten dragen, reflecterend vanuit de emotionele waardedimensie (zie 4.1.3), 

bij aan een community gevoel. Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het verhogen van 

het vertrouwen in het project, waar nieuwe donateurs op af komen. Als we de updates en 

nieuwe donaties van ‘Gina en de rode vogel’ naast elkaar zouden leggen, zoals in 

afbeelding 3, dan zou er een duidelijk verband waarneembaar zijn. 

7.2.4 Ambassadeurschap 
Betrokkenheid draagt ook na donatie nog bij aan de emotionele binding met een project. De 

offline evenementen en de online updates, zoals Linde ten Broek die verspreidde, zouden 

volgens de two-step flowtheorie opinieleiders tot stand kunnen brengen. Linde ten Broek 

stuurde in elk bericht aan op het verspreiden van het project, om zo het bereik en daarmee 

het draagvlak proberen te vergroten. Of donateurs ingingen op die verzoeken en berichten 

over Gina en de rode vogel deelden met het eigen netwerk zal hierna worden besproken. 
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Slechts zes van de in totaal 39 donateurs (15%) komen niet uit het directe netwerk van 

Linde ten Broek. Zij heeft zelf geen enkel vermoeden wie het zijn en wat hen dreef om te 

doneren. ‘Het was vooral een cadeautje dat onbekenden een bijdrage leverden!’ 

7.3 Interviews met de donateurs 
Vier donateurs, afkomstig uit het al bestaande netwerk van Linde ten Broek, zijn gevraagd 

naar hun rol tijdens de crowdfunding campagne. Het interview werkte toe naar de 

alomvattende slotvraag: Voelde jij je één van de vele donateurs of was je meer 

ambassadeur van de crowdfunding campagne?  

7.3.1 Kennisgeving 

Alle donateurs werden voor het eerst op de hoogte gebracht na een introducerende e-mail 

en/of bericht op Facebook van de crowdfunding campagne. Opvallend is dat in de perceptie 

van donateur B deze introducerende e-mail geïnterpreteerd werd als persoonlijke 

benadering: ‘Ik werd door Linde ten Broek met een persoonlijke e-mail persoonlijk gewezen 

op haar crowdfunding project’. Geen van de donateurs is na deze e-mail en/of berichten op 

Facebook of Twitter één-op-één benaderd een bijdrage te leveren, daar waar iedereen 

uiteindelijk wel een donatie heeft gedaan. De intrinsieke motivatie was voldoende prikkelend 

om de daadwerkelijke donatiebeslissing te nemen. 

7.3.2 Motivatie 

Altruïsme - ‘Ik weet hoe belangrijk dit voor Linde is’ – werd door alle betrokken donateurs 

omschreven als reden waarom zij zelf een financiële bijdrage hebben geleverd aan het 

crowdfunding project. Donateur D noemt expliciet sympathie voor de projecthouder als 

motivatie (zoals beschreven in 5.1), donateur A heeft het naast de altruïstische motivatie 

ook over de sociale druk: ‘Ik kon het niet maken om niet te doneren’.  

 

Vertrouwen in de projecthouder is één van oorzaken dat donateurs uit de eerste lijn vaak in 

het begin van een project doneerden. Drie van geïnterviewde donateurs doneerden in de 

eerste week van de crowdfunding campagne op Voordekunst. Donateur B zegt daarover: ‘Ik 

wist dat Linde er persoonlijk bij betrokken was, daarom wilde ik geld bijdragen’.  

Extrinsieke prikkels in de vorm van tegenprestaties hadden voor geen van deze donateurs 

invloed op de uiteindelijke donatiebeslissing of op de hoogte van het bedrag.  

7.3.3 Betrokkenheid  

Na de donatie liet 75% van de ondervraagde donateurs de projecthouder niet weten van 

zijn/haar donatie. Zij voelden niet de behoefte de donatie te gebruiken als uiting van de 

persoonlijke identiteit (zoals beschreven in 4.1.3) en/of voelden zij geen druk van de 

projecthouder. Donateur A, die de sociale druk als motief wel benoemde, liet wel per e-mail 

weten een financiële bijdrage te hebben gedaan.  
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Alle donateurs gaven aan het belangrijk te vinden dat het project tot stand kwam en hielden 

via de verspreidde updates de ontwikkelingen van de crowdfunding campagne in de gaten. 

Voor donateur A was de voortgang van de crowdfunding campagne, het feit dat het 

streefbedrag bijna behaald was, zelfs reden om later in de campagne nog een tweede 

donatie te doen.   

7.3.4 Ambassadeurschap 
Vanuit altruïstische overwegingen heeft 75% van de ondervraagde donateurs anderen 

verteld over de lopende crowdfunding campagne op platform Voordekunst. Zij deden dat 

vooral door een bericht te delen op eigen sociale media accounts, waardoor het bereik van 

het netwerk werd vergroot. De insteek om het bericht te delen was voor donateur B en C 

vooral ‘om Linde te helpen’ en ‘omdat Linde zo enthousiast was over haar project!’.  

 

Donateur A stuurde naast een algemeen bericht via de sociale media kanalen ook een 

persoonlijke e-mail naar haar incrowd netwerk. Daarin stond de directe verwijzing via welke 

pagina men een financiële bijdrage kon leveren. Bij haar is bekend dat deze e-mail een 

familielid, die verder geen connectie heeft met de projecthouder, ertoe heeft aangezet ook te 

doneren. Donateur D beschrijft de donatie als ‘eenmalig iets’ en voelde geen behoefte het 

project te delen met anderen.  

 

Geen van de donateurs zou zichzelf ambassadeur van het project willen noemen omdat, 

zoals donateur C verklaart, ‘ik dan veel actiever mijn netwerk had benaderd’. Toch heeft het 

crowdfunding project via eerstelijns donateurs ook onbekenden bereikt. Maakt het delen van 

een bericht via de laagdrempelige sociale media iemand gelijk ambassadeur? Daarover 

meer in de volgende paragraaf en in hoofdstuk 9.   

7.4 Conclusie 
Op basis van de resultaten uit de interviews kan vastgesteld worden dat het eerstelijns 

netwerk een grotere rol van betekenis speelde als donateur dan als ambassadeur in het 

slagen van de crowdfunding campagne. 85% van de donateurs van ‘Gina en de rode vogel’ 

was al bekend bij de projecthouder. Zij voelde vooral de behoefte zelf een financiële 

bijdrage te leveren vanuit altruïstische overwegingen en minder om anderen te stimuleren 

ook te doneren. 

 

Deze houding komt waarschijnlijk voort uit het gevoel dat het streefbedrag binnen 

handbereik lag. Donateur C zegt daarover: ‘Ik wist dat het geen gigantisch bedrag was en 

met hulp van, bij wijze van spreken, 50 donateurs is ze er al.’ Als zij het bericht al deelden 

met het eigen netwerk, deden zij dat eenmalig en hoofdzakelijk informerend via de eigen 

sociale media accounts.   
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8 Onderzoeksanalyse: Haal Belle Binnen 
Naast individuele kunstenaars en creatieven hebben ook veel georganiseerde culturele 

instellingen minder te besteden als gevolg van de structurele bezuinigingen op kunst en 

cultuur. Bijdragen van fondsen zijn vaak niet meer toereikend, waardoor crowdfunding een 

reële optie is om de financiering rond te krijgen voor bijvoorbeeld renovatiewerkzaamheden 

of het binnenhalen van een kopstuk. Deze insteek had ook Slot Zuylen, een kasteelmuseum 

waar Belle van Zuylen vanaf 1740 woonde, bij het binnenhalen van het beeldhouwwerk 

‘Belle’.  

 

Een belangrijk verschil tussen een individuele projecthouder, zoals geanalyseerd in het 

vorige hoofdstuk, en een instelling als houder van het project is de afbakening van de eerste 

lijn. Waaruit bestaat het eerstelijns netwerk van een georganiseerde projecthouder? In dit 

hoofdstuk zal op die vraag worden ingegaan en de crowdfunding campagne ‘Haal Belle 

Binnen’ geanalyseerd worden.  

8.1 Korte beschrijving van het project 
Naast een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds was een extra bron van inkomsten 

noodzakelijk om het beeldhouwwerk van Belle van Zuylen, gemaakt door kunstenares 

Eveline van Duyl, binnen te halen. Slot Zuylen had begroot nog €6.825 nodig te hebben 

voor het rond krijgen van de projectfinanciering. Op 4 maart 2013 vond de lancering van de 

crowdfunding campagne plaats op platform Voordekunst. Op deze webpagina gingen de 

directrice van Slot Zuylen en de kunstenares nader in op het leven van Belle van Zuylen en 

specifiek op het beeldhouwwerk. Op 13 mei 2013 werd met hulp van 62 donateurs het 

streefbedrag behaald.  

 

Vanaf een bijdrage van €10,- stonden er tegenprestaties tegenover de donaties.  

Tegenprestaties die sterk uiteen liepen van een CD met muziekstukken gecomponeerd door 

Belle van Zuylen tot een exclusieve catalogus van het museum. Het is opvallend te noemen 

dat slechts 14 donateurs (22%) aangaven de tegenprestaties te willen ontvangen. De 

overige 78% van de donateurs gaven aan, ondanks de hoogte van hun donatie, geen 

tegenprestatie te hoeven. Altruïsme was voor deze groep het belangrijkste motief te 

doneren.  

8.2 Interview met de projecthouder  
Maaike Kraaijenbrink was vanuit Slot Zuylen de drijvende motor achter de crowdfunding 

campagne. In een telefonisch interview met haar op 23 mei, tien dagen na het behalen van 

het streefbedrag, geeft ze al direct aan: ‘Ons eigen netwerk heeft de crowdfunding 

campagne tot een succes gemaakt.’   
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8.2.1 Kennisgeving 

Slot Zuylen ging er vanaf het begin van de crowdfunding campagne vanuit het streefbedrag 

vooral te bereiken met hulp van mensen die al bekend waren met Slot Zuylen. Vanuit die 

gedachte hebben zij zich tijdens de eerste berichtgeving vooral gericht op het al bestaande 

netwerk. Onder het eerstelijns netwerk worden de 90 vrijwilligers en zeven medewerkers 

van het museum gerekend. Daarnaast kent het museum een aantal fans en terugkerende 

bezoekers die verenigd zijn in de vriendenvereniging, waar 400 mensen lid van zijn. Ook zij 

worden tot de eerste lijn gerekend. (zie afbeelding 1) 

 

Medewerkers en vrijwilligers werden in de eerste dagen van de crowdfunding campagne via 

e-mail benaderd waarin zij werden opgeroepen een flyer, met uitleg over het project en de 

doorverwijzing naar Voordekunst, vooral te delen met het eigen netwerk. Hiermee werd 

aangestuurd op het opinieleiderschap (zie 6.1), zodat benadering op kleinschaliger niveau 

en persoonlijker plaats kon vinden.  

Vrienden en al bestaande donateurs van Slot Zuylen kregen via een algemene nieuwsbrief 

hoogte van de campagne en werden enkel opgeroepen een donatie te doen aan dit gerichte 

project. Bezoekers van het museum die niet aangesloten zijn bij de Vereniging van Vrienden 

konden op eigen initiatief een folder meenemen over de crowdfunding campagne tijdens 

hun bezoek aan Slot Zuylen.  

8.2.2 Persoonlijke benadering 

Ondanks dat de communicatie vanuit Slot Zuylen vooral gericht was op het verschaffen van 

informatie en persoonlijk benadering een financiële bijdrage te leveren nauwelijks 

plaatsvond, waren voldoende donateurs overtuigd van het besef van noodzaak. ‘Haal Belle 

Binnen’ als credo van de crowdfunding campagne zinspeelde vooral op diegenen die met 

Slot Zuylen de behoefte voelden om dit resultaat samen te bereiken.  

Doordat persoonlijke benadering vanuit Slot Zuylen eigenlijk niet plaatsvond is de kans groot 

dat het argument ‘ik ben niet gevraagd om te doneren’, zoals in paragraaf 5.2 benoemd, 

ertoe heeft geleid dat niet iedere potentiële donateur uiteindelijk een financiële bijdrage heeft 

geleverd.  

8.2.3 Betrokkenheid 

Slot Zuylen verspreidde wekelijks een update via de pagina op Voordekunst en haar sociale 

media accounts. Daarin werd vooral inhoudelijke informatie verspreid over het 

beeldhouwwerk en er werden aankondigingen gedaan over bijvoorbeeld de 

openingstentoonstelling. In slechts vier van de twaalf updates werd de status van het 

streefbedrag benoemd, terwijl juist dat een externe prikkel kan zijn voor donateurs om zelf 

een bijdrage te leveren: een prikkel die inspeelt op de functionele waardedimensie (zie 

4.1.1).  

 

Maaike Kraaijenbrink denkt dat de betrokkenheid bij de crowdfunding campagne bij kan 

dragen aan een sterkere band met een aantal donateurs. Zij geeft aan dat het alleen te 
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vroeg is voor Slot Zuylen om daarover te kunnen oordelen. Het gevoel dat zij zelf bij konden 

dragen en wekelijks op de hoogte werden gebracht over wat er gaande was heeft een 

aantal donateurs erg enthousiast gemaakt. Zij deelden de verschillende updates via sociale 

media met hun eigen netwerk.  

8.2.4 Ambassadeurschap  

Het is voor een georganiseerde instelling, vanwege de grootte en diversiteit van het 

eerstelijns netwerk, lastig na te gaan wie de ambassadeurs van de crowdfunding campagne 

waren die anderen hebben aangezet tot donatie. De totale lijst met donateurs bevat voor 

Maaike Kraaijenbrink enkele onbekende namen, maar de kans is groot dat deze onbekende 

donateurs een connectie hebben met bijvoorbeeld één van de vrienden of vrijwilligers.  

 

Maaike Kraaijenbrink hield bij hoeveel personen de updates lazen, deelden of op 

reageerden. Zij stelt vast dat er een vaste groep van 8 tot 12 personen waren, tevens 

donateurs, die zo enthousiast waren over het project dat zij anderen zichtbaar informeerden 

over de campagne ‘Haal Belle Binnen’. Dat waren vooral de reeds geregistreerde fans van 

Slot Zuylen.  

8.3 Interview met de donateurs 
Telefonisch en per e-mail heb ik donateurs van ‘Haal Belle Binnen’ mogen interviewen om 

samen hun rol tijdens de crowdfunding campagne te onderzoeken. Alle vier de donateurs 

bevinden zich in de eerste lijn van Slot Zuylen, zoals deze in paragraaf 8.2.1 is afgebakend.  

8.3.1 Kennisgeving 

Drie van de vier donateurs geven aan voor het eerst van de crowdfunding campagne te 

hebben vernomen via een aankondiging op de sociale media van Slot Zuylen. Bij 

doorvragen blijkt dat zij ook een e-mail hebben ontvangen (twee als lid van de 

Vriendenvereniging, één als vrijwilliger), maar vooral het bericht op Facebook en/of Twitter 

is het meest blijven hangen. De attentiewaarde is bij sociale media, waar de ontvanger er 

zelf voor kiest om een pagina te bezoeken, waarschijnlijk groter. Voor donateur G, die een 

familieband heeft met vorige bewoners van Slot Zuylen, gaf het eerste contactmoment 

voldoende aanleiding om zelf een financiële bijdrage te leveren.  

8.3.2 Motivatie 
Anders dan bij het individuele project noemen alle geïnterviewden het belang voor het 

museum als motief van hun donatie. Donateur E: ‘Haal Belle Binnen, dat moest ook écht 

gebeuren.’ In lijn daarvan ligt de reactie van donateur F op de vraag waarom juist zij een 

donatie deed: ‘Ik ben het van harte eens met het idee dat het beeld bij het Slot hoort’. De 

functionele waardedimensie veroorzaakte bij alle vier de geïnterviewden een gevoel dat hun 

donatie bij droeg aan het binnenhalen van het beeld van Belle. Donateur H gunde het 

museum beeldhouwwerk Belle: ‘Ik wist hoe belangrijk het beeld voor het Slot was en 

daarom wilde graag mijn steentje bijdragen. Ik vond het ook heel stoer dat ze dat via 
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crowdfunding probeerden.’  

 

Tegenprestaties speelde bij deze donateurs geen enkele rol. Zij haalden vooral voldoening 

uit de updates en het idee dat ook anderen een steentje bijdroegen om Belle binnen te 

halen. 

8.3.3 Betrokkenheid 
Vanuit die insteek hielden drie van de vier donateurs de updates via sociale media en op de 

pagina van Voordekunst in de gaten. Donateur H is zelf niet actief op sociale media, maar 

voelde zich door de eigen donatie wel nauw betrokken bij de crowdfunding campagne. In 

een bericht via Twitter brachten donateurs F en G de projecthouder op de hoogte van het 

feit dat zij zelf een financiële bijdrage hadden geleverd. ‘Het was zeker niet mijn bedoeling 

om daarmee een bewijs te leveren of te laten zien dat ik wel een bijdrage heb geleverd. Dat 

heeft me zelfs doen twijfelen of ik het wel via sociale media moest communiceren’, aldus 

donateur G.  

8.3.4 Ambassadeurschap 

Het sterke gevoel van betrokkenheid, de emotionele binding die de vier donateurs hebben 

met Slot Zuylen en daar ook zelf voor hebben gekozen, heeft tot resultaat gehad dat 75% 

van de ondervraagde eerstelijns donateurs bewust of onbewust anderen hebben verteld 

over de crowdfunding campagne. Donateur G zegt daarover: ‘Ik hoopte gewoon dat met het 

verspreiden van een bericht meer mensen wilden bijdragen, zodat dit project ging lukken.’ 

Zowel online als offline heeft zij, evenals donateur F, anderen verteld over de crowdfunding 

campagne met de bedoeling dat anderen ook bij zouden dragen. Donateur F sprak alleen 

mensen uit het netwerk aan waarvan zij wist dat zij dit ook wel interessant zouden vinden. 

Of dat uiteindelijk tot donaties heeft geleid, durft zij niet te zeggen. 

 

Het gevoel samen iets te kunnen bereiken voor Slot Zuylen was ook voor donateur H de 

reden om anderen te vertellen over het project ‘Haal Belle Binnen’. Op de vraag of zij zich 

ambassadeur van het project voelden antwoorden deze drie donateurs voorzichtig negatief, 

maar vast kan worden gesteld dat zij middels het delen van een bericht over de 

crowdfunding campagne met het eigen netwerk een rol speelde als opinieleider. Donateur F 

wilde op die manier ‘Slot Zuylen weer eens onder de aandacht brengen’ en al voelde alle 

donateurs het niet als hun taak anderen te beinvloeden en het woord over ‘Haal Belle 

Binnen’ te verspreiden, het gebeurde vanuit een gevoel van gunnen. 

 

Donateur E leverde naar eigen zeggen een grote financiële bijdrage en voelde het niet als 

zijn taak anderen te vertellen over zijn donatie.  
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8.4 Conclusie 
In reactie op de stelling dat crowdfunding ook onbekende donateurs bereikt, stelt 

Kraaijenbrink: ‘Ik denk dat het wel een beetje een illusie is. Je moet er al heel hard aan 

trekken om je eigen netwerk te bereiken.’ Toch heeft de sterke mate van betrokkenheid een 

groot aantal eerstelijns donateurs aangezet om ook het eigen netwerk te informeren over de 

crowdfunding campagne ‘Haal Belle Binnen’.  

 

Voor Slot Zuylen was het eigen netwerk dan vooral donateur, de rol als opinieleider heeft 

mogelijk nog wel onzichtbare gevolgen teweeg gebracht. De kans is groot dat de emotionele 

binding tussen Slot Zuylen, haar vrijwilligers en leden van de Vriendenstichting is versterkt, 

getuige hun enthousiasme het bericht te delen en hun motivatie zelf een financiële bijdrage 

te leveren. Eén van de geïnterviewde donateurs noemt het loyaliteit: vanuit sympathie voor 

Slot Zuylen droeg zij als donateur en ambassadeur bij aan het slagen van de crowdfunding 

campagne.   
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9 Conclusie en Aanbeveling 

9.1 Conclusie 
Bij het opstellen van de centrale vraag is er bewust voor gekozen om specifiek in te gaan op 

de rol van eerstelijns donateurs in het beïnvloedingsproces bij Nederlandse crowdfunding 

campagnes met een cultureel doel. Conclusies uit eerdere onderzoeken die zeggen dat 

eerstelijns donateurs inderdaad als ambassadeurs van een crowdfunding campagne 

fungeren zijn namelijk niet per definitie toepasbaar op projecten met een cultureel doel. Wel 

kan uit dit onderzoeksrapport worden geconcludeerd dat de eerste lijn, het al bestaande 

offline netwerk van de projecthouder, bij projecten met een cultureel doel als eerste groep 

anderen kan aanzetten tot donatie. Zij hebben vaak vanaf het begin van de crowdfunding 

campagne al voldoende vertrouwen in het project om zelf een financiële bijdrage te leveren 

en vaak genoeg motivatie om ook een emotionele band met het project op te bouwen. Hun 

intrinsieke motivatie om zelf te doneren is een belangrijke basis om uit te groeien tot 

ambassadeurs van het crowdfunding project. Hiermee is de hypothese aangenomen dat 

eerstelijns donateurs als ambassadeurs van een crowdfunding project kunnen dienen.  

 

De vraag is echter of deze conclusie voor alle soorten culturele crowdfunding projecten van 

toepassing is. Vandaar dat in het empirische onderzoek onderscheid is gemaakt tussen 

projecten met een individuele en georganiseerde projecthouder. Bij de crowdfunding 

campagne van een individuele projecthouder bleek het eerstelijns netwerk vooral belangrijk 

als donateur (85% van de donateurs was afkomstig uit het eerstelijns netwerk van de 

projecthouder) in het slagen van de crowdfunding campagne. Zij doneerden vooral vanuit 

altruïstische overwegingen, die wel voldoende waren om een bericht over het crowdfunding 

project te delen met hun eigen netwerk, maar niet om emotioneel geïnteresseerd te raken in 

de uitkomst van de crowdfunding campagne. Het haalbare streefbedrag gaf voor de 

eerstelijns donateurs ook niet voldoende aanleiding om zich als ambassadeurs op te stellen. 

Bij individuele projecten waarbij het eerstelijns netwerk vooral als donateur optreedt kan dan 

ook beter worden gesproken van communityfunding dan van crowdfunding.   

 

Georganiseerde projecthouders hebben vaak al een betrokken offline achterban met 

interesse in de activiteiten van de projecthouder, zoals de Vriendenstichting van Slot Zuylen. 

Naast zelf financieel bij te dragen aan de totstandkoming van het project, speelden de 

‘vrienden’ uit de onderzochte casus een belangrijke rol van betekenis in het vergroten van 

het publieksbereik als ambassadeur. Zij deelden berichten over de crowdfunding campagne 

met eigen contacten, waarbij zij zelfs anderen direct benaderden een financiële bijdrage te 

leveren.  

Als donateurs doordrongen zijn van de noodzaak van het tot stand brengen van het project 

en intrinsiek geïnteresseerd zijn in de uitkomst, waarbij zij vanzelfsprekend (emotioneel) 
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betrokken raken, zullen eerstelijns donateurs eerder geneigd zijn het crowdfunding project te 

delen met het eigen netwerk. Het is vanwege het recente slagen van de crowdfunding 

campagne lastig te concluderen of dat daadwerkelijk ‘onbekende’ donateurs, die nog geen 

directe band hadden met Slot Zuylen, heeft aangezet tot donatie. Wel kan worden 

vastgesteld dat een groter publiek werd bereikt dankzij de ambassadeursrol die een deel 

van de eerstelijns donateurs vervulden.   

 

Of eerstelijns donateurs een rol spelen bij het beïnvloeden van andermans donatiebeslissing 

hangt dus volledig af van het soort project. Ook de kenmerken van die ambassadeurs zijn 

afhankelijk per cultureel project. De enkele donateurs die bij een crowdfunding campagne 

van een individuele projecthouder ook fungeren als ambassadeurs zijn voornamelijk 

vrienden, familie of kennissen die intrinsiek geïnteresseerd in de uitkomst van het project. 

Hun motivatie gaat verder dan enkel sympathie voor de projecthouder. Bij een crowdfunding 

campagne van een georganiseerde projecthouder toont de ambassadeur veel kenmerken 

van een kosmopoliet. Zij zijn maatschappelijk betrokken, geïnteresseerd in kunst- en cultuur 

en onderhouden een groot sociaal netwerk. Afhankelijk van hun positie binnen het sociale 

netwerk kan hun donatie voor een groter publiek als referentiepunt gelden om de eigen 

donatiebeslissing op te baseren.  

9.2 Aanbeveling 
Het hoeft niet kwalijk te zijn de financiering van een cultureel project rond te krijgen met 

enkel donaties uit het al bestaande netwerk. Met het emotioneel betrokken houden van je 

donateurs kan zo ook tegemoet worden gekomen aan één van de marketingkansen die een 

crowdfunding campagne met zich meebrengt: klantenbinding. Toch is het vergroten van het 

publieke draagvlak een unieke kans voor de kunst- en cultuursector om middels een 

crowdfunding campagne te bereiken.  

 

Om een groot publiek te interesseren voor een cultureel project is het aan te bevelen het 

innovatieve doel van de crowdfunding campagne te benadrukken. Met moet zich afvragen 

wat het persoonlijk nut kan zijn voor onbekende donateurs. Net zoals bij het adoptieproces 

van Rogers (zoals beschreven in 5.1) zal dat ook donateurs interesseren die geen directe 

band hebben met de projecthouder. Donateurs het gevoel geven dat het ‘ons’ project is 

waar iedereen belang bij heeft als het project tot stand kan worden gebracht heeft een 

positieve invloed op de motivatie om te doneren. Hiermee interesseert de projecthouder niet 

alleen ‘onbekende’ donateurs, het stimuleert donateurs ook als ambassadeur op te treden. 

Als zij het nut van het doel inzien, verrast zijn door het innovatieve karakter van het project 

en op een bepaalde manier ook zelf baat hebben bij de uitkomst, dan zal de emotionele 

binding die ontstaat ambassadeurs voortbrengen. Zo dragen donateurs zelf de 

crowdfunding campagne op handen en wordt het publieke draagvlak vergroot door efficiënt 

gebruik te maken van donateurs als ware ambassadeurs. 
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Bijlage Ι   Topiclijst interviews 
Projecthouder: 

1.) Wat was het streefbedrag van de crowdfunding campagne?  

2.) Hoeveel donateurs hebben bijgedragen aan de totstandkoming?  

3.) Hoeveel weken duurde je campagne?  

4.) Welke tegenprestaties bood je de donateurs aan? 

 

5.) Heb je nog voor lancering op het crowdfunding platform jouw eigen netwerk benaderd? 

Begon je daardoor vanaf het begin al met een startbedrag?  

6.) Heb je tijdens de gehele campagne nieuwe donateurs benaderd? Deed je dat steeds 

door hetzelfde netwerk te benaderen of juist steeds anderen? 

7.) Hoe ging die benadering? Persoonlijk, berichten per e-mail, sociale media? 

 

8.) Hoe hield je de bestaande donateurs tijdens de campagne op de hoogte?  

9.) Gaf jij hen een gevoel van betrokkenheid? Had je het bijvoorbeeld over ‘ons’ product?  

 

10.) Hoeveel van donateurs waren bij de projecthouder bekend? Zijn dat familie, vrienden, 

kennissen, collega’s? 

11.) Doneerde het lokale netwerk vooral in de beginfase op een algemene bekendmaking of 

juist na persoonlijke benadering?  

12.) Zijn er donateurs die meerdere keren hebben gedoneerd? Waarom deden zij dat? Na 

persoonlijk contact, na versturen van updates? 

13.) Is er een grafiek te maken aan de hand van updates/ persoonlijke benadering in 

weken? 

 

Geïnterviewde  Project Locatie en 

datum 

Duur interview Opname 

Linde ten Broek Gina en de rode 

vogel 

Diemen, 13 mei 

2013 

21min 7sec Op telefoon, 

beschikbaar 

Maaike 

Kraaijenbrink 

Haal Belle 

Binnen 

Telefonisch, 23 

mei 2013 

22min 36sec Op telefoon, 

beschikbaar 
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Donateur: 

1.) Kende je de projecthouder? Wat is je relatie tot deze? 

2.) Hoe kwam je voor het eerst op de hoogte van de campagne? 

3.) Waarom dacht je: hier wil ik geld aan bijdragen? Intrinsiek/ Extrinsiek?  

4.) Stond de hoogte van het bedrag vast hoeveel je zou bijdragen? Heb je gekeken naar de 

tegenprestaties, vond je die belangrijk? 

5.) Ben je persoonlijk gevraagd om een donatie te doen? Zo ja, door wie? 

 

6.) Heb je na donatie aan de projecthouder laten weten dat je een donatie hebt gedaan? 

7.) Heb je na donatie op sociale media gezet dat je een donatie hebt gedaan? Zo ja, vanuit 

welke gedachte? 

8.) Heb je anderen persoonlijk verteld over het project? Heb je verteld dat ze ook moesten 

doneren of enkel bericht over het project?  

9.) Voelde je het als jouw taak om anderen aan te sporen tot donatie of te vertellen erover? 

Was er druk vanuit de projecthouder?  

10.) Vond je het belangrijk dat het project tot stand kwam? Op welke manier was je 

enthousiast over het project?  

 

11.) Welk gevoel overheerst: was je één van de vele donateurs of was je ambassadeur van 

het project?  

 

Donateur Project Locatie en 

datum 

Duur interview Opname 

A Gina en de rode 

vogel 

Telefonisch, 23 

mei 2013 

9min 0sec Op telefoon, 

beschikbaar 

B Gina en de rode 

vogel 

Telefonisch, 24 

mei 2013 

8min 25sec Op telefoon, 

beschikbaar 

C Gina en de rode 

vogel 

Telefonisch, 27 

mei 2013 

5min 58sec Op telefoon, 

beschikbaar 

D Gina en de rode 

vogel 

Telefonisch, 27 

mei 2013 

8min 7sec Op telefoon, 

beschikbaar 

 

Donateur Project Locatie en 

datum 

Duur interview Opname 

E Haal Belle 

Binnen 

Telefonisch, 23 

mei 2013 

ca. 8min Niet opgenomen 

op verzoek 

donateur 

F Haal Belle 

Binnen 

Per mail, 28 mei 

2013 

n.v.t. n.v.t. 

G Haal Belle 

Binnen 

Telefonisch, 28 

mei 2013 

6min 3sec Op telefoon, 

beschikbaar 

H Haal Belle 

Binnen 

Telefonisch, 28 

mei 2013 

7min 37sec Op telefoon, 

beschikbaar 



Zonder vrienden, geen succes in crowdfunding 51 

 

 

 


