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Disclaimer: wanneer wordt gesproken over “wij”, wordt hier Collin Crowdfund N.V. mee bedoeld. De 
toekomstgerichte uitspraken in dit verslag zijn gebaseerd op de huidige aannames over toekomstige 
activiteiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende factoren en andere onzekerheden 
waarvan vele buiten de invloedssfeer van Collin Crowdfund. Hierdoor kunnen toekomstige, feitelijke 
resultaten materieel afwijken van deze verwachtingen.

Oisterwijk, 10 februari 2022

Alle foto’s in dit jaarverslag zijn van huidige medewerkers van Collin Crowdfund. De awards 
afkomstig van crowdfundingcijfers.nl betreffen het jaar 2021 en zijn in januari 2022 uitgereikt aan 
Collin Crowdfund.

Collin Crowdfund is daarnaast founding partner van de stichting MKB financiering, en lid van de 
branchevereniging Nederland Crowdfunding.
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Terugblik: Collins 2021
Het jaar 2021 is opnieuw een bewogen jaar geweest. De impact van 
de pandemie op de crowdfinancemarkt is gelukkig relatief beperkt 
gebleven. Slechts een klein deel van de ondernemingen met 
een lopende lening via Collin is door het effect van COVID-19
in de problemen gekomen. In het afgelopen jaar heeft het 
gemiddeld netto rendement voor onze investeerders dan 
ook een mooie positieve ontwikkeling doorgemaakt. Deze 
is het afgelopen jaar verder gestegen, vooral dankzij goed 
kredietbeleid in het verleden. 

In het jaarverslag van vorig jaar is er een vooruitblik gegeven op het jaar 2021.  Als 
we hierop terugblikken, werden de volgende vier ontwikkelingen verwacht:  

Op het vierde punt na, zijn alle voorspellingen uitgekomen, waarbij de aanwas van 
nieuwe investeerders dusdanig groot was, dat de aansluiting van een institutionele 
belegger nog niet nodig is geweest. 

Verdubbeling van verstrekte financieringen
Dit jaar zijn wij verdubbeld in het totaal verstrekte bedrag aan bedrijfsfinancieringen 
ten opzichte van vorig jaar. Waar wij vorig jaar € 50 miljoen hebben gefund, hebben 
wij in 2021 maar liefst bijna € 100 miljoen aan bedrijfsfinancieringen verstrekt. 
Dit bedrag zet ons platform op een totaal van € 350 miljoen aan bemiddelde 
bedrijfsfinancieringen. 
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Deze groei hebben wij met een relatief (de funding is immers verdubbeld) beperkte 
toename van het medewerkersbestand gerealiseerd. Dit geeft duidelijk weer dat 
Collin een volumebedrijf is. Met verhoudingsgewijs hetzelfde aantal mensen, is er 
meer kwalitatief werk verricht en zijn er nog betere resultaten behaald. 

Groeiend vertrouwen
Daarnaast hebben we het afgelopen jaar gemerkt dat het algehele vertrouwen 
in Collin verder is toegenomen. Er kwamen onder andere in 2021 veel 
kredietaanvragen binnen via tussenpersonen. Hieruit blijkt dat het regelmatig 
samenwerken ten goede komt van het vertrouwen in elkaar en leidt tot betere 
resultaten. Wat de tussenpersonen betreft, kijken wij niet zozeer naar de aantallen 
maar vinden wij de kwaliteit van de samenwerkingsrelatie vooral relevant. 

Naast het vertrouwen van onze tussenpersonen, is ook het vertrouwen vanuit 
onze crowd gestegen. Het vertrouwen van hen in onze dienstverlening is 
voor ons uiteraard erg belangrijk. We zijn dan ook blij om te zien dat ons 
investeerdersbestand blijft groeien en een groot aantal investeerders zeer frequent 
meedoet. Investeerders op het Collin platform doen gemiddeld aan bijna 20 
verschillende investeringskansen mee.

Medewerkers(tevredenheid)
Om onze dienstverlening kwalitatief en efficiënt uit te blijven voeren, hebben wij 
onze ondersteunende diensten het afgelopen jaar uitgebreid. Zo zijn de Marketing 
& Communicatie- en de IT-afdeling verder geprofessionaliseerd, hebben wij onze 
eigen bedrijfsjurist in huis en hebben wij een onvolprezen beheerafdeling.
Tot slot hebben wij ook dit jaar weer een enquête uitgestuurd onder onze 
medewerkers: de jaarlijkse cultuurmonitor. Met de uitslag hiervan zijn wij erg 
content. Van ons totale team (interne en externe medewerkers) hebben wij mooie 
schoolrapportcijfers teruggekregen, met een 7,6 als gemiddelde.

Wij zijn ervan overtuigd dat kwaliteit enkel geleverd kan worden als medewerkers 
met plezier aan het werk zijn. Wij kunnen opnieuw constateren dat dit bij Collin het 
geval is. 
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Medewerkers (HR)

Daarnaast zijn wij erg trots op het feit dat we onze dienstverlening naar onze 
klanten volgens dezelfde standaarden hebben kunnen doorzetten, ondanks de 
aanzienlijke toename, mede door de pandemie, in het werken op afstand.

Net als voorgaande jaren liet 2021 een mooie groei van het 
werknemersbestand zien. Waar wij helaas afscheid hebben 
genomen van een paar collega’s, hebben wij gelukkig ook 
weer nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Daarnaast 
zijn er meerdere tijdelijke contracten omgezet naar vaste 
aanstellingen. Omdat het team blijft groeien, zijn er sinds dit 
jaar kennismakingsgesprekken geïntroduceerd. Dit houdt 
in dat iedere afdeling een meeting heeft met de nieuwe 
medewerkers om persoonlijk kennis te maken en hun 
werkzaamheden toe te lichten. 



Diversiteit
De diversiteit van onze medewerkers vinden wij belangrijk. Dit betreffen 
schoolverlaters tot aan zeer ervaren krachten. Wij zijn ervan overtuigd dat de 
variatie in werk- en levenservaring leidt tot een open, gemeenschappelijke en 
inspirerende sfeer. 

Ontwikkelingsstimulering

Daarnaast zorgen wij voor een maximale stimulans van het deelnemen aan externe 
cursussen, trainingen en/of opleidingen. Per medewerker is er een individueel 
opleidingsplan opgesteld om ontwikkeling te waarborgen. 

Dit jaar zijn er diverse cursussen en/of opleidingen gestart door Collin 
medewerkers. De onderwerpen variëren van ‘Correct Nederlands’ tot aan 
inhoudelijke bancaire opleidingen. 

Iedere medewerker van Collin draagt zijn eigen steentje bij 
aan de organisatie en brengt eigen kennis met zich mee. 
Om als team te opereren, zorgen wij ervoor dat deze kennis 
regelmatig met elkaar wordt gedeeld. Dit doen wij tijdens 
opleidingsuren, waar onze medewerkers zelf volledig 
invulling aan geven.



Medewerkerstevreden- en betrokkenheid
Collin organiseert diverse terugkerende activiteiten voor het hele team om zowel de 
betrokkenheid als de tevredenheid van de medewerkers hoog te houden. 

Servicedesk van Collin
Het verlenen van service aan zowel de Collin investeerders als aan ondernemers 
staat bij ons hoog in het vaandel. Onze Servicedesk weet als geen ander 
wat er speelt bij onze klantgroepen en wat wij kunnen verbeteren in onze 
informatievoorziening. Beginnen zij patronen te herkennen? Dan gaan zij direct op 
zoek naar een oplossing. De Servicedesk gaat regelmatig met andere teams rond de 
tafel om tot een passende invulling te komen. 

De stappen op de volgende pagina zijn, in samenwerking met diverse teams, in het 
afgelopen jaar gezet naar aanleiding van terugkerende feedback.
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Doel voor 2022
Het afgelopen jaar waren de managers nog erg veel operationeel betrokken 
bij de teams. Hier willen wij komend jaar een verandering in brengen en 
de managers meer strategisch aan de toekomst laten werken. Dit betekent 
dat we de diverse afdelingen en haar medewerkers meer zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid gaan geven. Om dit te ondersteunen zijn dit jaar 
werkinstructies en inwerkprogramma’s opgezet. Deze worden nu in de praktijk 
gebracht. 

Daarnaast verwachten wij in 2022 opnieuw een groei in aantal medewerkers en, 
door meer opleidingen en/of cursussen, verdere verbetering van onze kwaliteit. 
Middels deze ontwikkelingen verwachten we de hoge tevredenheid van de 
medewerkers minimaal te behouden. 
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IT

Beveiliging
Zoals in het jaarverslag van 2020 aangegeven, is de veiligheid een van de speerpunten 
geweest van de IT-afdeling in het afgelopen jaar. Zo is tweestapsverificatie 
geïntroduceerd voor onze investeerders. Middels deze extra beveiligingsstap zijn de 
accounts van onze investeerders weer volgens de beste marktstandaarden beveiligd. 

Ontwikkeling 
De verdere ontwikkeling van het Collin platform wordt 
onder andere gebaseerd op de feedback en/of tips die 
wij vanuit onze klanten krijgen. Onder andere middels 
Trustpilot halen wij deze informatie dagelijks op. Uit 
deze feedback hebben wij onder meer de behoefte aan 
vernieuwde functies van onze mobiele investeerdersapp 
gehaald. Wij zijn nog steeds erg trots dat wij als eerste

Doel voor 2022
Mede dankzij de feedback van onze investeerders heeft de IT-afdeling de 
ontwikkeling van een nieuwe app naar voren geschoven en meegenomen in 
de planning van 2022. De app zal een nieuwe frisse look krijgen en nieuwe 
functionaliteiten die het algehele gebruik verbeteren, waaronder offline-gebruik 
en het gebruiken van meerdere Collin accounts. Ook in deze ontwikkeling wordt 
het belang van veiligheid vooropgesteld. Daarom krijgt de nieuwe app ook 
nieuwe safety features, zoals biometrics (vingerafdruk en/of gezichtsherkenning). 

De IT-afdeling van Collin is dagdagelijks druk bezig met 
onderhoud, de stabiliteit, beveiliging en verdere ontwikkeling van 
het Collin platform. Ook in 2021 zijn hier mooie stappen in gezet. 
Als gevolg is het platform 99,7% van de tijd beschikbaar geweest 
voor onze klanten en hebben er geen beveiligingscalamiteiten 
plaatsgevonden.

crowdfundplatform van Nederland een mobiele app kunnen aanbieden aan 
investeerders. De cijfers laten zien dat hier veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. 
Tegenwoordig investeert 65% van onze investeerders via de Collin app.

Wij onderkennen dat de app weer een opfrisbeurt kan gebruiken omdat bepaalde 
functies gemist worden door onze investeerders. 



12

Case Management, 
Controle & Compliance
Binnen de afdelingen Case Management en Compliance zijn 
er diverse veranderingen doorgevoerd om de kwaliteit van de 
dienstverlening van Collin te waarborgen. De afdeling 
Controle is net alsvoorgaande jaren secundair betrokken 
gebleven bij alle afdelingen om kwaliteitscontroles uit te voeren.

Case Management
In 2021 is de afdeling welke voorheen Regie werd genoemd, hernoemd naar 
de afdeling Case Management. De belangrijkste wijziging hierbij is dat de Case 
Manager van een bepaalde case (leningaanvraag) direct betrokken wordt bij het 
gehele traject van de leningaanvraag. Voorheen gebeurde dit pas halverwege het 
traject. Middels deze wijziging kunnen de Case Managers vroegtijdig hun bijdrage 
leveren om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, met zo min mogelijk 
overdrachtsmomenten.

Tot slot krijgen we nu een completer beeld van alle inkomende leningaanvragen. 
Naast de gepubliceerde leningaanvragen hebben wij nu ook intern inzichtelijk welke 
aanvragen in een eerder stadium wegvallen, en waarom. Op basis van deze input 
kan worden besloten of hierop wordt ingespeeld of niet. 

Gelijktijdig aan bovenstaande verandering is er een triage-moment geïntroduceerd. 
Hiermee vindt er in een vroegtijdig stadium een overleg plaats tussen de 
betreffende Crowdfund Coach, Case Manager en een GLC-lid1. Tijdens dit gesprek 
wordt er getoetst of de leningaanvraag voldoet aan de gestelde criteria en hoe deze 
het beste gestructureerd kan worden. Hiermee wordt de ondernemer, en mogelijk 
tussenpersoon, een zo goed mogelijk beeld gegeven over het vervolgtraject.

1De Groen Licht Commissie bestaat uit de ervaren directieleden en de manager financieringen van Collin met 

ruime ervaring in bedrijfsfinancieringen. Pas als deze commissie akkoord is met de leningaanvraag, plaatst 

Collin deze op haar website.
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Compliance
Op 10 november 2021 is de nieuwe Europese crowdfundingverordening (European 
Crowdfunding Service Provider Regulation, ofwel ECSPR) formeel in werking 
getreden. Deze nieuwe wetgeving betekent een uitbreiding op het gebied van 
beleggersbescherming, transparantie en operationele processen. Met de verhoogde 
standaarden kan de AFM (Autoriteit Financiële Markten) waarborgen dat in alle 
EU-landen dezelfde regels gelden voor crowdfundingdienstverleners. Om alle 
crowdfundplatformen de tijd te geven om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen, is 
er een overgangsperiode van één jaar. 

De vergunningaanvraag is gebaseerd op het rapport van ESMA (European 
Securities and Markets Authority) en de daarin opgenomen formats. Dit rapport 
is in het Engels en beslaat ruim 200 pagina’s. Om deze reden zullen de meeste 
crowdfundplatformen externe hulp inschakelen en nog in de beginfase van hun 
vergunningaanvraag zitten. Eén van de obstakels waar vrijwel alle Nederlandse 
crowdfundplatformen mee te maken hebben is het betalingsverkeer waarbij 
verplicht gebruik gemaakt moet gaan worden van een betaaldienstverlener met 
DNB (De Nederlandsche Bank)-vergunning. Nu loopt dit betalingsverkeer nog via 
Stichting Collin Crowdfund. Hiervoor lopen momenteel gesprekken met meerdere 
gecertificeerde betaaldienstverleners. 

Collin zal dit jaar druk zijn met het analyseren van de compliance eisen vanuit 
de Europese Crowdfund verordening die in 2022 van kracht wordt. Er is in 
onderzoek welke aanpassingen er vanuit de verordening benodigd zijn. Indien 
nodig zal hierbij juridische bijstand georganiseerd worden. Het doel is uiteraard 
om tijdig compliant te zijn. 

Doel voor 2022



Marketing & 
Communicatie
Het Marketing & Communicatieteam is in 2021 uitgebreid. 
Met deze uitbreiding hebben we een professionaliserings-
slag kunnen maken op het gebied van de presentatie en 
communicatie-uitingen van Collin op alle (social)kanalen. 
We geven onder andere ondernemers het podium om 
over hun ervaring met Collin en crowdfinance te 
vertellen in de vaste rubriek ‘Ondernemer aan het woord’. 
Daarnaast is een groot deel van de visuele uitingen van Collin geüpdatet. 

Het team stopt tevens veel tijd en energie in het opzetten en draaien van 
campagnes voor onze tussenpersonen en potentiële leningnemers.

Tot slot zijn er grote stappen gezet omtrent het ontwikkelen van een 
gepersonaliseerde website ervaring. Dit project zit nu in de afrondende fase.

Doel voor 2022
In het eerste half jaar van 2022 gaan wij 
de aangepaste websitebeleving uitrollen 
en inzetten voor onze verschillende 
klantgroepen (ondernemers, investeerders 
en intermediairs). Middels deze aanpassing 
krijgt iedere websitebezoeker content te zien 
die is aangepast aan zijn informatiebehoefte. 
Dit maakt het voor onze bezoekers 
makkelijker om relevante informatie 
snel te vinden. Daarnaast zullen wij ons 
focussen op marktverkenning, wat leidt tot 
productinnovatie en new business.



Statistieken
Het jaar 2021 was een bijzonder jaar waarin de impact van 
COVID-19 nog steeds erg zichtbaar was, maar de impact op de 
crowdfinancebranche gelukkig meeviel. Collin is daardoor in
2021 weer hard gegroeid waarbij we erg trots zijn op de 
gerealiseerde resultaten. Het afgelopen jaar is er met 
behulp van onze investeerders, leningnemers en 
intermediairs bijna € 100.000.000,- aan financieringen 
verstrekt. Een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2020. 

Naast de verdubbeling van ons jaarlijks totaal aan gerealiseerde bedrijfsfinancieringen, 
zien wij dat de aanpassingen die wij hebben doorgevoerd in het vierde kwartaal van 
2019 (de Zekerheden component is zwaarder gaan wegen in de Collin Credit Score) tot 
een verbetering van het netto rendement heeft geleid. 
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De gevolgen van deze verbeteringen in onze werkwijze zijn ook duidelijk terug te zien 
als er wordt gekeken wat het gemiddelde rendement per jaarlaag is. Dit betekent het 
gemiddelde rendement van alle leningen die in dat jaar zijn gefund.

Als er wordt gekeken naar de het gemiddelde netto rendement van investeerders die 
sinds 2020 zijn gestart, ligt dit ruim boven de 5%. Van de 483 leningen die succesvol via 
Collin zijn gefund vanaf 2020 is er op dit moment bij slechts 5 leningen een voorziening 
getroffen en heeft er pas bij één lening een afboeking plaatsgevonden. 

Deze voorzieningen zijn bovendien betrekkelijk van omvang dankzij de gevestigde 
zekerheden. Het kleine aantal leningen vanaf 2020 dat nu betalingsproblemen heeft in 
combinatie met de goede zekerheidspositie geeft ons vertrouwen dat de rendementen 
van komende jaren beter zullen blijven dan de voorgaande jaren.
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Naast de groei van ons netto rendement, heeft de impact van COVID-19 de 
Nederlandse ondernemers niet tegen gehouden om leningaanvragen in te dienen.  
Waar wij 2020 afsloten met 1.186 leningen, sluiten we afgelopen jaar af met 1.445 
leningen. De groei van het aantal leningen blijft jaarlijks mooi stijgen.

Verder blijft ook de toewas aan investeerders groeien. We beginnen 2022 met bijna 
35.000 Collin investeerders. Tot slot laat ook het gemiddeld aantal investeringen per 
investeerder een stabiele groei zien. Het jaar 2021 hebben wij kunnen afsluiten met 
gemiddeld 19,3 investeringen per actieve Collin investeerder.  



Doel voor 2022
We streven ernaar om in het jaar 2022 weer vele MKB-ondernemers te 
kunnen helpen bij het realiseren van hun ambities en onze groei door te 
zetten. We verwachten ons totaal verstrekte bedrag aan bedrijfsfinancieringen 
in 2022 opnieuw te verdubbelen (van € 100 miljoen in 2021, naar € 200 
miljoen in 2022). Daarnaast verwachten we dat ons netto rendement rond de 
4% zal uitkomen. Uitganspunt is en blijft een win-win-win situatie te creëren 
voor de leningnemer, de investeerder en Collin.



Financiën
In ons jaarverslag van 2020 gaven we aan dat de voortekenen 
van Collin voor 2021 uitstekend waren. We gingen uit van een 
groei op zowel obligo, omzet als winstgevendheid. De 
daadwerkelijke resultaten hebben onze verwachtingen 
stevig overtroffen.

In onze begroting van 2021 gingen we uit van een 
omzet van € 4,5 miljoen versus € 3,5 miljoen in 2020. 
Daadwerkelijk is de omzet uitgekomen op € 5,0 miljoen. 
Daar onze omzet minimaal voor ruim de helft bestaat uit 
maandelijkse vergoedingen vanuit zowel leningnemers als investeerders is de 
aangroei van het openstaande leensaldo (obligo) in deze een belangrijke driver.
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We zagen het obligo (openstaande leningbedrag) groeien met € 44 miljoen, van 
€ 133 miljoen naar € 177 miljoen, door enerzijds bijna een verdubbeling van de 
nieuwe verstrekte leningen, ter hoogte van € 95 miljoen (2020: € 49 miljoen), en 
anderzijds aflossingen van € 51 miljoen (2020: € 25 miljoen). 

      

verdere vertrouwen dat dit bij leningnemers en tussenpersonen te weeg heeft 
gebracht, heeft hierin zeker bijgedragen.

Het voorgaande heeft geresulteerd in een verdere verbetering van onze 
winstgevendheid. Wij hebben dan ook wederom een passende winstuitkering 
naar onze medewerkers kunnen vaststellen en onze solvabiliteit zien groeien naar 
50%. We hebben besloten om deze hoge solvabiliteit aan te houden om daarmee 
invulling te kunnen geven aan onze ambitieuze plannen voor 2022.

Daarnaast is tevens de gemiddelde omvang 
van de leningen gegroeid van gemiddeld 
circa € 230.000,- in 2020 naar € 365.000,- in 
2021. De hoge mate van funding zekerheid 
(99,6% van de geplaatste aanvragen wordt 
daadwerkelijk succesvol gefund) en het 
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Doel voor 2022
Over 2022 verwachten we een verdere groei van zowel omzet, funding als 
obligo van tenminste 20% vanuit de bestaande crowdfinance business. 

Het voldoen aan de compliance eisen vanuit de Europese Crowdfund 
verordening die in 2022 van kracht zal gaan, vergt investeringen in zowel 
organisatie als systemen. Hier hebben we dan ook aanzienlijke budgetten 
voor vrijgemaakt, welke we financieren uit de operationele kasstroom.

Verder hebben we de ambitie om naast een groei van minimaal 20% vanuit de 
huidige crowdfinance business ook nog een extra groei van circa 10% uit new 
business activiteiten te realiseren. 
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Vooruitblik: Collins 2022
Ook in het jaar 2022 verwachten wij opnieuw een sterke groei van 
ons financieringsniveau te realiseren en deze vooral met eigen 
crowd in te vullen. Toch sluiten wij niet uit dat we aanvullend 
voor een institutionele belegger kiezen. Dit voornamelijk omdat 
wij zien dat de gemiddelde leensom sterk toeneemt, en dat er 
in de markt behoefte is aan zogenaamde ‘onderhandse’ 
leningen. Bij deze leningen wordt geen gebruik gemaakt van 
de crowd, maar van enkele informals of een institutionele 
belegger, of een combinatie van deze twee. Op deze manier 
kunnen wij ook klanten bedienen in een ander segment.

Desalniettemin zal onze focus blijven liggen op kwaliteit, daarna komt pas aandacht 
voor volumes. 

Onze gedachtegang die wij vanaf de start van Collin hanteren: ‘Zorgen dat wij 
de beste zijn, dan worden wij vanzelf de grootste’, blijven wij toepassen in 2022. 
Daarnaast blijven wij de kernwaarden Toegankelijkheid, Transparantie, Passie en 
Deskundigheid in onze werkwijze hanteren. De mooie resultaten van het afgelopen 
jaar laten zien dat deze denk- en werkwijze zijn vruchten afwerpt.  

Wij kijken dan ook met veel vertrouwen uit naar de ontwikkelingen in 2022.



Collin Crowdfund biedt ondernemers ruimte via 

serieuze investeerders
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