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Met een crowdfinance campagne creëert u een momentum om het verhaal áchter uw groeiplannen, 

serieuze ambities of succes te delen met de buitenwereld. Collin Crowdfund helpt u graag om dat 

momentum optimaal te benutten met het maatwerk PR pakket .  

 

Het doel van dit pakket is om de naamsbekendheid van uw onderneming te vergroten en de omzet te 

bevorderen. Daarnaast kan het pakket – indien nodig en gewenst – worden ingezet om de 

slagingskans van uw campagne te vergroten. 

 

Het maatwerk PR pakket wordt verzorgd door PR-adviseur Tessa Oostdam.  In overleg met uw 

crowdfund coach en Tessa kan zij de volgende activiteiten voor u ondernemen: 

 

 Persbericht: Samenstelling van een persbericht voorafgaand, tijdens of na uw crowdfinance 

campagne. Overleg bij afname over de gewenste timing met uw Crowdfund Coach, zodat Tessa 

Oostdam tijdig contact met u op kan nemen. De ervaring leert dat direct na een succesvolle funding 

het beste moment is voor het zoeken van de publiciteit. Het succesverhaal werkt dan als katalysator 

voor de publiciteit.  

 Afstemming: in overleg met u en Collin stemt Tessa het concept persbericht af; het betreft een 

namens de onderneming en Collin gezamenlijk uitgebracht bericht. 

 Perslijst: Samenstellen van de perslijst: in overleg met u wordt een inschatting gemaakt van de te 

bereiken doelmedia. Bijvoorbeeld een mix van regionale media, vakpers (vakpers gericht op het MKB, 

plus specifieke vakpers gericht op de sector waarin uw onderneming opereert) en landelijke media. 

 Verzending: verzending van het persbericht naar de media in de perslijst. 

 Persoonlijke benadering media: Tessa neemt persoonlijk contact op met de 6-8 meest relevante media 

waar het bericht het best bij aansluit. 

 Behandeling mediaverzoeken: Tessa behandelt binnenkomende mediaverzoeken met als doel extra 

publiciteit te genereren. 

 Voorbereiding interviews: Eventuele interviews spreekt Tessa telefonisch met u door.  

 Monitoring: Tessa houdt bij welke online en offline media aandacht hebben besteed aan het nieuws. 

 Social media: Collin zal de publicaties actief promoten via haar eigen website en social media 

(Facebook, LinkedIn en Twitter) en daarmee het bereik extra vergroten.  

 Livegang en geslaagde funding: Wanneer de lening live gaat op ons platform zal Collin berichten 

(+foto/filmpje) plaatsen op de social media kanalen en bij volschrijving van de lening wordt er een 

felicitatiebericht op de social media geplaatst. Voor het felicitatiebericht vraagt onze servicedesk u 

hiervoor een mooie foto aan te leveren.  

 

De kosten voor het maatwerk PR pakket  bedragen € 1.350,- (exclusief BTW) en worden ingehouden 

op de uitbetaling van de lening.  
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Criteria: wanneer is een maatwerk PR pakket  interessant voor uw onderneming? 

Vraagt u zich af of uw onderneming baat heeft bij een maatwerk PR pakket ? Garantie op publiciteit 

bestaat niet. Maar bepaalde omstandigheden kunnen de kans op succesvolle publiciteit aanzienlijk 

vergroten. Ga in overleg met uw crowdfund coach de volgende criteria na:  

 

 Uniek & innovatief: Hoe unieker en/of innovatiever de dienst of het product van uw onderneming, hoe 

nieuwswaardiger uw verhaal en des te groter is de kans op publiciteit.  

 Impact: Hoe groter de impact van uw dienst of product is op de maatschappij, de samenleving maar 

ook de markt of regio waarin uw onderneming actief is, hoe groter de kans op succesvolle publiciteit.  

 Regionale binding: Hoe groter de binding van uw onderneming met de regio, bijvoorbeeld omdat u 

een grote bekendheid geniet, daar al tientallen jaren bent gevestigd of intensief samenwerkt met 

lokale partners, hoe groter de kans op publiciteit in regionale media.  

 Mijlpalen: Hoe meer mijlpalen uw onderneming te melden heeft, variërend van awards en jubilea, tot 

overnames, investeringen en internationalisering, hoe groter de kans op publiciteit.  

 Historie: Hoe groter de historie van uw (familie)bedrijf, hoe groter de kans dat media hier aandacht 

aan zullen willen besteden.  

 

Natuurlijk kunt u altijd even contact opnemen met Tessa Oostdam om te overleggen.  

 

Contactgegevens Tessa Oostdam 

Telefoonnummer: 06-1296 3394 

E-mailadres: tessa.oostdam@collincrowdfund.nl 

Website: www.mas-pr.com 

 

Aanvullende PR-werkzaamheden 

Desgewenst kan Tessa aanvullende PR-werkzaamheden voor uw campagne verrichten, zoals de 

begeleiding op locatie van een interview. Hiervoor rekent zij haar reguliere uurtarief (€ 125,- excl. 

BTW). 

 

 

Voorbeelden communicatieactiviteiten 

Op de volgende pagina’s treft u ter illustratie zowel enkele persberichten die naar aanleiding van 

succesvolle crowdfinance campagnes zijn verzonden. Daarnaast wordt een overzicht getoond van de 

diverse publicaties die hierna zijn verschenen. Op de website van Collin Crowdfund ziet u op de pagina 

‘Ondernemers in het nieuws’ nog meer voorbeelden van publiciteit die andere ondernemers naar 

aanleiding van het maatwerk PR pakket  hebben verkregen. Er is echter geen garantie op media 

aandacht. 

 
 
 

mailto:tessa.oostdam@collincrowdfund.nl
https://www.collincrowdfund.nl/ondernemers-in-het-nieuws/
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PERSBERICHT 

 

Marktleider Liesker Legal anticipeert op groeiende vraag naar procesfinanciering 

Specialist in procesfinanciering haalt in 13 uur € 542.000 op voor verdere groei 

 

Breda, 22 oktober 2015 – Steeds meer particulieren en bedrijven kiezen ervoor om kansrijke claims te 

bekostigen met behulp van een derde partij die het financiële risico op zich neemt en bij winst meedeelt 

in de opbrengst. Het Bredase bedrijf Liesker Legal is met deze dienstverlening pionier en marktleider in 

de Nederlandse rechtsmarkt en maakt momenteel een snelle groei door. Om goed te kunnen inspelen 

op de groeiende vraag naar zijn dienstverlening, is Liesker Legal uur een crowdfinance campagne gestart 

via Collin Crowdfund. Nadat het bedrijf in het eigen netwerk al € 58.000 ophaalde, ging de campagne 

woensdagochtend 21 oktober om 11 uur live. Nog diezelfde dag, in slechts 13 uur, werd de volledige 

lening ten bedrage van € 600.000 volgeschreven door in totaal 357 investeerders.  

 

Vader Chris en dochter Sara Liesker, beiden ervaren juristen, gespecialiseerd in ondernemersrecht, 

pionierden in 2011 met de oprichting van Liesker Legal. Als specialist in procesfinanciering richt Liesker 

zich op kansrijke claims, zowel van particulieren als bedrijven, met een minimale waarde van  

€ 150.000. De behandeling van de procedure vindt plaats door externe advocaten(kantoren), veelal op 

basis van een fixed fee. Bij winst van de zaak worden de proceskosten voldaan uit de opbrengst en 

ontvangt Liesker een fee van 30% van het resterende bedrag. Bij verlies worden de proceskosten door 

Liesker voldaan en blijft de indiener van de claim gevrijwaard van kosten. Van de afgesloten claims 

sinds 2011 werd slechts 15% door Liesker verloren of vroegtijdig gestaakt. “Het is een businessmodel 

dat in de eerste plaats voor de procederende partijen maar ook voor de betrokken advocaten én 

Liesker, in de praktijk goed uitpakt,” aldus Sara Liesker. “Crux is dat ondernemers en particulieren niet 

meer schuwen om kansrijke claims in te dienen. Natuurlijk is het aan onze eigen juristen en de 

specialisten in ons netwerk om de potentie van een zaak op waarde in te schatten. Het mooie is dat 

we op deze manier met elkaar bevorderen dat het recht zijn loop krijgt.”   

 

Verdere groei procesfinanciering 

Waar procesfinanciering in het buitenland al gemeengoed is, staat het in Nederland nog in de 

kinderschoenen. In de Nederlandse rechtsmarkt is Liesker de enige partij die op grote schaal actief is 

op het vlak van procesfinanciering en is er nauwelijks concurrentie van buitenlandse partijen. Liesker 

voorziet dat steeds meer Nederlandse bedrijven en particulieren procesfinanciering zullen inzetten. 

Sara Liesker: “Niet alleen wint het concept van procesfinanciering aan steeds meer bekendheid, 
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doordat er geen onverwachte kosten zijn is de drempel voor ondernemers en particulieren in feite 

heel laag. Dat maakt dat steeds meer partijen daadwerkelijk de stap zetten.” De totale waarde van de 

zaken die nu bij de rechter liggen en door Liesker worden gefinancierd bedraagt € 50 miljoen. De 

komende jaren voorziet Liesker een verdere groei in het aantal claims. 

 

€ 542.000 in 13 uur  

Om de voorziene groei goed te kunnen managen heeft Liesker groeikapitaal ten bedrage van € 

600.000 nodig. Naast investeringen in marketing en ICT bestaat dit bedrag grotendeels uit 

werkkapitaal voor nieuwe claims en een buffer voor de pieken. Nadat het bedrijf de afgelopen dagen 

in het eigen netwerk al € 58.000,- ophaalde, ging de campagne woensdagochtend 21 oktober om 

11.00 uur live op het platform van Collin Crowdfund. Binnen 13 uur werd de lening volgeschreven. 357 

investeerders staken met elkaar gemiddeld € 1.680,- in de onderneming van Chris en Sara Liesker. In 

ruil voor de vierjarige lening ontvangen de investeerders een vaste jaarlijkse rente van 7%. Voor meer 

informatie, zie: www.lieskerlegal.nl 

 

Over Collin Crowdfund 

Via haar online platform slaat Collin een brug tussen investeerders die op zoek zijn naar meer 

rendement en ambitieuze MKB-bedrijven met een financieringsbehoefte. Bedrijven met een 

financieringsbehoefte van € 50.000,- tot € 2.500.000 kunnen terecht bij Collin. Waar mogelijk en 

opportuun werkt Collin daarbij samen met onder andere banken, bedrijfskundig adviesbureaus en 

accountants. Om zowel de investeerder als de ondernemer optimaal succesvol te laten zijn, is de 

screening uiterst zorgvuldig. Zo introduceerde Collin ‘Crowdfund Coaches’ die de ondernemer 

begeleiden in het proces. Ook na realisatie van de lening coördineert de Crowdfund Coach de 

uitwisseling van informatie tussen de ondernemer en de investeerders die de lening verzorgden. 

www.collincrowdfund.nl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lieskerlegal.nl/
http://www.collincrowdfund.nl/
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PERSBERICHT  

 

Grootste MKB-lening via crowdfinance ooit 

Marktleider in papieren verpakkingen haalt in 3 dagen € 1.500.000 op bij publiek voor innovatieve 

drukpers 

 

Wormer, 24 mei 2016 – In drie dagen tijd heeft Adriaan Dekker, specialist en marktleider in papieren 

verpakkingen voor food en non-food producten, € 1.500.000 opgehaald bij het publiek voor de 

financiering van een innovatieve drukpers. Het is de grootste MKB-lening ooit die met behulp van 

crowdfinance is gerealiseerd. De lening die afgelopen vrijdag 20 mei om 11.00 uur werd gepubliceerd op 

het platform van Collin Crowdfund, werd gisteren volgeschreven door de 534e investeerder. Met de 

aanschaf van de drukpers speelt het bedrijf, al 160 jaar gevestigd in het hart van de Zaanstreek, in op de 

actuele ontwikkelingen en groeikansen in de markt voor papieren verpakkingsmateriaal voor onder 

meer retail en industrie.  

 

Al 160 jaar is Adriaan Dekker specialist in het bedrukken, snijden en vouwen van papieren 

verpakkingsmaterialen. Van industriële rollen en vellen, tot bloemen- en cadeaupapier, de meest 

uiteenlopende papieren zakken, papieren draagtassen en rollen ten behoeve van kassa’s en 

pinautomaten. Het bedrijf levert aan partijen in de voedselindustrie, waaronder Albert Heijn en Suiker 

Unie maar ook aan partijen als Akzo Nobel, Blokker Holding, Fleurop en IKEA.  

 

Wetgeving, duurzaamheid en online winkelen 

Nieuwe ontwikkelingen in de markt voor verpakkingsmaterialen zorgen voor een forse stijging van de 

vraag naar de dienstverlening van Adriaan Dekker. Algemeen directeur Vincent Tol: “Nieuwe 

wetgeving voor draagtassen maar ook de toenemende aandacht voor duurzaamheid en de keuze voor 

een ‘authentieke uitstraling’ van bijvoorbeeld ambachtelijk brood of ‘streetfood’, maken dat steeds 

meer retailers kiezen voor papieren verpakkingsmaterialen.” Ook de opkomst van online winkelen 

zorgt voor een groei in de omzet van Adriaan Dekker aldus Tol: “Online retailers willen hun klanten 

thuis eenzelfde beleving bezorgen als in de winkel. En dat gebeurt in belangrijke mate via mooi, 

hoogwaardig verpakkingsmateriaal, zoals het ‘zijdepapier’ waar luxe kleding in wordt verpakt. Deze 

drukpers stelt ons in staat om papieren verpakkingen te voorzien van de mooiste en meest complexe 

bedrukkingen in alle mogelijke kleuren. Zo kunnen we optimaal inspelen op de wensen van onze 

bestaande én toekomstige klanten.”  

 

 

 

 

http://www.adriaandekker.nl/
http://www.collincrowdfund.nl/
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Minder dan drie dagen 

De totale investering in de drukpers die wordt geleverd door UTECO, wereldwijd de grootste 

leverancier van drukpersen, bedraagt € 1.640.000. Daarvan wordt € 1.500.000 gefinancierd met 

behulp van crowdfinance. Nadat het eigen netwerk van Adriaan Dekker al € 260.000 in de drukpers 

investeerde, werd het project afgelopen vrijdag 20 mei via de site van Collin Crowdfund voorgelegd 

aan het publiek. In minder dan drie dagen werd het project vervolgens volgeschreven. Het bedrag van 

€ 1.500.000 wordt binnen 82 maanden terugbetaald aan de 534 investeerders, met een vaste, 

jaarlijkse rente van 7%.  

 

Grootste MKB-lening via crowdfinance 

Het project is tot dusver de grootste MKB-lening ooit die met behulp van crowdfinance tot stand is 

gekomen. Commercieel directeur van Collin Crowdfund, Jan-Willem Onink: “Dit project is een heel 

goed voorbeeld van hoe je met behulp van crowdfinance gevestigde MKB-bedrijven met concrete 

groeiplannen en een gezond toekomstperspectief snel en goed kunt helpen aan serieuze financiering. 

Daar komt bij dat Adriaan Dekker nu weer honderden nieuwe ambassadeurs aan zijn netwerk kan 

toevoegen.” 

 

Over Collin Crowdfund 

Via haar online platform slaat Collin een brug tussen investeerders die op zoek zijn naar meer 

rendement en ambitieuze MKB-bedrijven met een financieringsbehoefte. Bedrijven met een 

financieringsbehoefte van € 50.000,- tot € 2.500.000 kunnen terecht bij Collin. Waar mogelijk en 

opportuun werkt Collin daarbij samen met onder andere banken, bedrijfskundig adviesbureaus en 

accountants. Om zowel de investeerder als de ondernemer optimaal succesvol te laten zijn, is de 

screening uiterst zorgvuldig. Zo werkt Collin met ‘Crowdfund Coaches’ die de ondernemer begeleiden 

in het proces. Ook na realisatie van de lening coördineert de Crowdfund Coach de uitwisseling van 

informatie tussen de ondernemer en de investeerders die de lening verzorgden. 

www.collincrowdfund.nl   
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