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Een verhaal van ondernemerschap 

 
 

 
“Idigap: een online platform dat creatieve en innovatieve ideeën laat 
doorgroeien tot projecten, waarbij het publiek als einddoel in ideeën investeert 
in ruil voor beloningen of via donaties. Het platform geeft projecten de 
mogelijkheid om zowel crowdfunding campagnes te lanceren als ze stap voor 
stap op te bouwen en voor te bereiden. Op die manier kun je zowel 
zichtbaarheid als een gemeenschap opbouwen, en jouw campagne lanceren op 
het juiste moment.” 
 

 
 
 
Guillaume Jaecques was als jongere creatief bezig met dans en video, nam onder andere deel 
aan de Kunstbende en studeerde Handelswetenschappen aan de UGent. Tijdens zijn stage 
als financial consultant in China maakte hij in 2014 kennis met crowdfunding. “Tijdens mijn 
studies ben ik als student-ondernemer begonnen met het begeleiden en opzetten van 
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crowdfunding campagnes als, na 
mijn studies combineerde ik dat 
aanvankelijk met een job als 
zelfstandig financieel analist”  
Hij ontwikkelde in 2015-16 samen 
met twee IT-ers IDIGAP, een online 
crowdfundingplatform en liet het 
uitdoven voor het goed en wel op 
dreef kwam, om terug enkel zijn 
begeleidende dienstverlening over te 
houden. Over dit traject doet hij zijn 
verhaal bij Tom Ruette en Nikol 
Wellens. 
 
HET MAKEN VAN EEN 
DIGITAAL PLATFORM 
 
Het IDIGAP verhaal van Guillaume 
start al in 2014, nu drie jaar geleden, 
waar hij een eerste kennismaking 
had met crowdfunding tijdens een 
verblijf in China. Bij terugkomst 
stelde hij vast dat er in België nog 
geen uitgebreid aanbod bestond 
voor crowdfunding. Hij zag het gat 
in de markt en ontwikkelde een 
concept van een digitaal platform 
waarin de voorbereiding en de 

uitvoering van een crowdfunding campagne geïntegreerd ondersteund worden. Het concept 
rijpt verder in 2014: IDIGAP wordt een digitaal platform waarmee geld kan opgehaald 
worden via kleine, individuele sponsors, en tegelijk zal het online platform de 
initiatiefnemers steunen en begeleiden bij de voorbereiding en uitvoering van de 
fondsenwerving. 
 
Samen met twee IT'ers investeerde Guillaume dan tijd in het minutieus voorbereiden van 
zijn platform: welke aspecten moest het digitale platform zeker hebben, welke waren nice-to-
haves voor later, welke trajecten kon de gebruiker van het platform afleggen en hoe moest 
hij/zij hierdoor geloodst worden, hoe moesten de verschillende pagina’s van het platform 
eruit zien, welke consequenties hadden bepaalde functionele beslissingen op de technische 
kant van de ontwikkeling, waren de gewenste mogelijkheden van het digitale platform wel 
technisch haalbaar, hoe kon hij de initiële kost van technologische infrastructuur (hosting) 
drukken? Pas als hij dan eind 2015, een dik jaar na de start van het traject, bevredigende 
antwoorden op al die vragen had, kon hij beginnen aan de eigenlijke technische 
implementatie. En die ging natuurlijk ook gepaard met onvoorziene vertragingen.  
 
Als er dan in 2016 een bruikbaar platform online stond, was de markt flink veranderd. 
Ondertussen waren kickstarter, indiegogo en andere crowdfunding platformen ook in België 
actief. De markt was veranderd en IDIGAP moest nu ook opboksen tegen grote 
internationale spelers. Medio 2017 zette Guillaume daarom zijn digitale platform stil en 
focuste zich terug op het begeleidende en ondersteunende aspect van zijn idee. Op die 
manier heeft hij ondervonden dat zijn grootste meerwaarde niet lag in het aanbieden van een 
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medium om een campagne te starten, maar dat deze lag in zijn advies en begeleiding en 
daarmee de grootste probleemfactor van crowdfunding kon overbruggen: de voorbereiding.  
 
Over crowdfunding 
 
Het idee van crowdfunding is in 2017 wijdverspreid en er zijn een aantal 
bekende internationale platformen actief. Welke inzichten heb je daarin 
verworven? 
 
Een probleem is dat crowdfunding heel vaak als een last resort wordt gezien. Een project 
kan bij een bank geen geld krijgen, of er is geen mogelijkheid om ergens via een win-win 
lening geld krijgen. Dan is crowdfunding meer en meer de gedoodverfde oplossing.  
 
Anderzijds is het soms zelfs zo dat crowdfunding het doel wordt voor startups: tonen dat je 
geld kan ophalen en zo een vorm van marktvalidatie verwerven. Dat op zich is een hele 
verkeerde insteek, aangezien het verhaal pas echt begint het geld opgehaald is. Er zijn 
jammer genoeg teveel voorbeelden van succesvolle projecten die volledig verkeerd eindigen, 
zelfs na een geslaagde campagne. wanneer het Crowdfunding is echter slechts één van de 
manieren waarmee je geld kan ophalen, en dus zeker niet dé manier om geld op te halen! 
 
Meer nog, voor mij staat of valt een crowdfundingcampagne bij de voorbereiding: 
crowdfunding is 90% marketing en bij marketing is je voorbereiding alles. 
 
En crowdfunding is ook zeker niet de gemakkelijkste manier, want een crowdfunding 
campagne vereist een specifieke voorbereiding die niet iedereen zomaar in de vingers heeft. 
Meer nog, voor mij staat of valt een crowdfundingcampagne bij de voorbereiding: 
crowdfunding is 90% marketing en bij marketing is je voorbereiding alles. Als je een 
crowdfunding campagne opstart, dan moet in principe alles klaarstaan. Je moet maar in 
principe op een symbolische knop drukken en alles moet in gang schieten: mails moeten 
verstuurd worden, je netwerk en partners moeten alles in werking zetten, de eerste bedragen 
moeten al binnenkomen… Een goede planning is een noodzakelijke voorwaarde voor de 
levensvatbaarheid van een campagne.. Eén van de grote fouten is dat mensen vaak denken 
dat crowdfunden niet meer is dan berichtjes delen op Facebook, een facebook campagne 
noem ik dat. Ze komen dan teleurgesteld naar mij en vragen hen af wat ze verkeerd gedaan 
hebben. Dan vraag ik hoe hun campagne in elkaar zat en krijg ik het antwoord : ‘ik heb het 
gedeeld via Facebook, en mijn vrienden hebben het ook rondgedeeld en rondgezegd’.  
 
Op welke manier positioneer jij jouw project in die wereld? 
 
Ik was projecten aan het begeleiden terwijl ik mijn digitale platform probeerde te 
ontwikkelen, en tijdens de begeleiding vond ik dat er nog iets ontbrak aan het hele concept 
van crowdfunding. Mijn klanten stootten op terugkerende problemen die na analyse vaak in 
de voorbereiding bleken te vallen. Een van de symptomen daarvan was dat veel mensen 
dachten dat ze de hele campagne, wat een hele onderneming is, volledig alleen aan konden. 
Dan heb ik met een aantal mensen, die al een crowdfunding campagne hadden gedaan, 
samen gezeten en hen een idee voorgelegd om een soort van ‘Crowdfunding 2.0’ te 
ontwikkelen.  
 
Het digitale platform maakte de twee delen van een crowdfundingcampagne expliciet: je 
hebt de ideefase, en je hebt de projectfase. Tijdens de ideefase ga je aan de slag om je 
community of crowd op te bouwen. Je gaat in de community op zoek naar ambassadeurs die 
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je kan gebruiken om je project verder te verspreiden. Als je dat distributienetwerk hebt, dan 
kun je op een makkelijke manier je campagne lanceren in de projectfase. Die tweeledige 
aanpak zou het unieke karakter moeten zijn van mijn platform, omdat de platformen die er 
nu zijn dit belangrijke element van de voorbereiding en de bewustmaking errond missen.  
 
Nochtans is die voorbereiding de sleutel tot het succes. Het begint al bij een goed begrip van 
de doelgroep, want die bepaalt hoe je je campagne zal opstellen. Ik heb ooit eens een project 
begeleid voor een pop-up bar, en dat is van nature dus heel regionaal. Als je daar een 
crowdfunding campagne voor gaat opstellen, is het doelpubliek per definitie zeer beperkt: 
iemand uit Hasselt heeft 0% interesse om hier in Roeselare een pop-up bar te gaan 
financieren. Of een ander voorbeeld, als het over creatieve projecten gaat of als er geen 
financiële return is, dan speel je puur op emotie. Je moet dus goed nadenken over welk 
doelpubliek vatbaar gaat zijn voor die emotionele aanpak, en dat is een heel moeilijke taak 
om dat te doen via crowdfunding. 
 
Zo een intensieve voorbereiding heeft vast ook impact op het project zelf? 
 
Sta je weigerachtig om met je projectidee naar buiten te komen, dan is dat voor mij een 
teken dat je nog niet klaar bent en je voorbereiding nog niet voldoende gebeurd is. 
 
Je kan het feit dat je jouw idee moet blootstellen aan het publiek inderdaad als een barrière 
zien, maar daardoor is het ook een goede graadmeter voor de maturiteit van het idee zelf. 
Een van de terugkerende problemen die ik hoor, is de vrees dat zodra een idee online 
geplaatst is op een crowdfunding platform, iemand anders ermee zou kunnen gaan lopen.  
 
Als je aan crowdfunding begint, moet je echter al in een bepaalde fase van maturiteit zitten 
die ervoor zorgt dat je een voorsprong hebt op anderen die voor de eerste keer je idee lezen. 
Je gaat niet zomaar iets op een crowdfunding platform zetten, het is geen proeftuin voor 
ideeën, hoewel het daar soms op lijkt. Integendeel, het moeten mature ideeën zijn, die al 
volledig uitgewerkt zijn, en het feit dat je het online zet en er geld voor wil ophalen, is een 
natuurlijke drempel waar je overstapt om te zeggen dat je er volledig voor gaat. Sta je 
weigerachtig om met je idee naar buiten te komen, dan is dat voor mij een teken dat je nog 
niet klaar bent en je voorbereiding nog niet voldoende gebeurd is. 
 
Ondernemerschap 
 
Hoe begin je eigenlijk aan zo een onderneming? 
 
Tijdens mijn studententijd had ik online een oproep gezien van iemand die hulp zocht bij 
zijn crowdfunding campagne voor een stripmanga op Kickstarter. Ik heb daar meegeholpen 
met de campagne op te stellen. Zo is de bal aan het rollen gegaan, met aansluitend een 
volgend project en nog een project. Dat was eigenlijk heel leuk om te doen, omdat het iedere 
keer een ander project was: een kortfilm, een paar apps ook, op Kickstarter of op indiegogo. 
Dan heb ik eens een Belgisch project kunnen doen op World of crowdfunding. 
 
Doordat ik telkens dezelfde problemen tegen kwam, ontstond het idee om een digitaal 
platform te ontwikkelen waarop zowel de campagne kon voorbereid als uitgevoerd worden. 
Zo een all-in crowdfunding platform was iets dat ik altijd gewild heb. Ik ben pas achteraf tot 
de conclusie gekomen dat de feitelijke meerwaarde in de kennis zit die we gebruiken bij de 
voorbereiding, en niet in het aanbieden van een platform. En vandaar dat ik eigenlijk nu 
campagnes los van elk platform begeleid. 
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Maar goed, op dat moment wilde ik zo een digitaal platform bouwen, en dus had ik de keuze 
om ofwel 30.000 euro uit eigen zak te investeren en het platform te laten bouwen door een 
softwareleverancier ofwel programmeurs te vinden die het voor mij konden maken. Ik vond 
twee ontwikkelaars die samen met mij tijd wilden investeren en zo konden we het platform 
toch helemaal zelf bouwen. Ik wist wel dat het langzamer zou gaan, maar ik kon als student 
het nodige budget en risico niet aan. 
 
De vertragingen bij het bouwen van het platform liepen dan echter snel op tot 3 à 4 maand. 
Onze vertraging creëerde dan weer problemen voor de crowdfunding projecten die 
klaarstonden om door ons begeleid te worden. Daardoor zijn we een aantal projecten 
verloren. Omgekeerd hadden onze klanten zelf ook vertragingen, waardoor ik met hen nog 
niet kon beginnen werken. En dan waren er enkele potentiële klanten, maar hun project was 
nog niet matuur genoeg om met hen in zee te gaan. En zo is er altijd uitgesteld geweest. We 
hebben uiteindelijk toch twee campagnes kunnen lanceren, maar daarna was het weer 
hetzelfde verhaal. 
 
Een starter die werkt met andere starters, dat is vragen om vertragingen. 
Denk je dat je je moment gemist hebt? 
 
Een starter die met starters werkt, dat is altijd een beetje problemen zoeken. Met dat idee in 
het achterhoofd zijn we desalniettemin gestart en toen we ons idee gingen voorstellen aan 
organisaties werd deze praktisch altijd zeer warm en positief onthaald. Dit vooral omdat er 
in die periode nog niet heel veel kennis en aanbod rond crowdfunding bestond. De banken 
zaten er bijvoorbeeld nog niet op.  
 
Langzaamaan ontstonden er ook de grotere platformen en begon crowdfunding ook al veel 
meer gekend te worden. Ons digitaal platform was niet meer uniek. Dat merkte ik aan het 
feit dat ik niet meer naar een krant kon gaan en zeggen “Ik doe een crowdfundcampagne” om 
zo publiciteit te creëren. Die kranten werden inmiddels overstelpt met persberichten over 
crowdfunding campagnes. 
 
Mijn concurrenten in België waren World of Crowdfunding en Crofun. CroFun is op zich 
geen echte concurrent geweest, want zij leverden zowat alles, maar op een voor mij op dat 
moment weinig transparante manier. En het is juist op basis van mijn transparantie dat ik 
een platform wilde bouwen. Mijn grootste internationale concurrent was uiteraard 
Kickstarter, die toen nog niet in België actief was, maar nu wel. De crowdfunding markt is 
sterk geëvolueerd en gegroeid, waardoor ik als klein platform en de tegenslagen die we gehad 
hebben de beslissing heb moeten nemen om niet nog 7 jaar op dezelfde rollercoaster te zitten 
in de hoop dat we er op het einde van de rit goed uitkomen. In plaats daarvan heb ik het idee 
van een eigen digitaal platform laten uitdoven om enkel verder te gaan met de kennis en 
ervaring die ik heb in begeleiding aan te bieden, los van een specifiek crowdfunding 
platform. 
 
Welke moeilijke keuzes heb je moeten maken op vlak van ondernemerschap? 
 
Een eerste afweging was mijn verdienmodel. Nu werk ik met een vaste kost en daarnaast met 
een percentage op het opgehaalde bedrag. Met de vaste kost cover ik mijn kosten, en daarna 
is het een win-win voor iedereen. Ik stap een beetje mee in het verhaal en dat geeft ook het 
vertrouwen dat er nodig is. Bij mijn allereerste campagne vroeg ik gewoon een vast bedrag. 
Maar dan merkte ik dat mensen daar een beetje wantrouwig tegenover stonden. Met mijn 
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huidig model zijn klanten meer geneigd om met mij in zee te gaan, gewoon door het feit dat 
ik er een commitment mee in leg. Omgekeerd is het is ook zo dat ik niet op iedere campagne 
inga. Ik doe enkel de projecten waar ik een goede slaagkans in zie.  
 
Een tweede keuze heb ik al eens aangehaald: bouw ik het digitale platform zelf, of besteed ik 
het bouwen van dat platform uit en laat ik het iemand doen? Mocht ik de ontwikkeling van 
het platform uitbesteed hebben ging ik alleszins 30.000 euro armer geweest zijn, maar het 
platform ging veel vroeger klaar geweest zijn. Mocht ik de investering gedaan hebben met 
mijn eigen geld, dan had ik weliswaar meer het zwemmen of verzuipen gevoel gehad. Je kan 
misschien aanhalen dat de projecten die ik verloren ben door de vertraging bij mijn 
ontwikkeling me de das hebben omgedaan. Aan de andere kant, ging het platform er 
uitgezien hebben zoals ik het wilde mocht ik het uitbesteed hebben?  
 
En aansluitend een paar meer financiële keuzes. Bijvoorbeeld, nadat ik beslist had om het 
platform zelf te bouwen met twee vrienden: worden de mensen met wie ik samenwerk 
aandeelhouder, of betaal ik die gewoon op freelance basis? Ik heb ook via het Bizspark 
programma van Microsoft de hosting voor niets gehad. Achteraf bekeken was alles eigenlijk 
heel low budget.  
 
In elk geval ben ik blij dat ik het risico genomen heb, het is een heel leerrijke ervaring voor 
mij geweest om een digitaal platform te ontwikkelen. En ik ben tegelijkertijd nooit gestopt 
met projecten te begeleiden. Ook al was het platform in ontwikkeling, ik ben nieuwe kennis 
blijven opdoen, en heb nieuwe campagnes leren kennen. En het feit dat ik het platform 
geprobeerd heb, is alleen maar een meerwaarde geweest over heel het traject. En ik heb er 
twee vrienden aan overgehouden! 
 
Als je er zo op hamert dat crowdfunding voor een groot stuk marketing is, dan 
neem ik aan dat je voor je eigen onderneming een uitgekiende strategie hebt 
voor je communicatie, prospectie en promotie? 
 
Nee, eigenlijk integendeel. Het is echt bijna allemaal mond tot mond. Ik vind het heel 
belangrijk dat mensen een gezicht kunnen plakken op wie ik precies ben. Het geeft een heel 
goed gevoel als iemand om hulp vraagt en die niet komt via een advertentie of iets anders, 
maar als het echt via iemand is die zelf met mij heeft samengewerkt. Ik heb ook het grote 
geluk dat ik heel wat mensen ken die in de creatieve sector aanwezig zijn, en dat ik altijd wel 
naar iets of iemand kan doorverwijzen. Als ik één project geholpen heb, en ze zijn content 
van mij, dan verwijzen ze mij vaak door. Crowdfunding is ook heel zichtbaar, dus als een 
crowdfunding campagne start, dan zien heel veel mensen dat. En als het slaagt, dan vragen 
anderen al snel: ‘Hoe is het gelopen? We hebben met die gewerkt’. Zo komen de klanten 
binnen.  
 
De link met Do It Together 
 
Jouw onderneming is interessant voor Kunstenpunt in de context van onze 
call “Do it together”. Aan de ene kant toont jouw traject aan hoe een project 
flexibel moet zijn, en moet weten pivoteren om zich aan te passen aan een 
continu veranderende realiteit. Aan de andere kant is jouw huidige project, 
waarbij je ondernemers begeleidt bij het op punt stellen van hun project om 
tot fondsenwerving over te gaan, erg gelijkaardig aan wat we met DIT willen 
bereiken. Heb je tips voor ons en de projecten die we willen begeleiden? 
 

https://www.kunsten.be/werken-in-de-kunsten/kunstenaars/communicatie-promotie
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Ieder project is uniek en vraagt een andere aanpak. Je kan moeilijk die voorbereiding gaan 
standaardiseren omdat ieder project iets anders nodig heeft. Zoals ik al eerder zei is het wel 
mogelijk om op een hoger niveau bepaalde weerkerende problemen te identificeren. Zo 
werkten we bijvoorbeeld naar een checklist voor projecten waarin alles aangetikt moest zijn 
alvorens een zinvolle crowdfunding campagne kon starten. Een concreet voorbeeld: we 
maakten een feature op het platform waarbij een project starter kon oplijsten of hij of zij nog 
extra mensen zocht en welk type (bv grafisch vormgever, industrieel ontwerper, figurant…). 
Hoewel dat vaak werd opengelaten, zorgde het er toch voor dat project indieners gingen 
nadenken of ze nog extra mensen nodig hadden. We zorgen er ook voor dat bij die vraag een 
link stond met meer info over wat voor types mensen je misschien nodig kan hebben om een 
project tot een goed einde te brengen. 
 
Dan meer wat advies voor jullie project indieners: crowdfunding, of geld ophalen, wordt 
soms gezien als dé oplossing om een project uit te voeren, maar in sommige gevallen is dat 
eigenlijk gaan lopen voor je kan wandelen. Elk project gaat in een andere fase van maturiteit 
zitten, en een project indiener moet zich er eerst van bewust worden in welke fase het project 
zit. Daarom moet Kunstenpunt kunnen inspelen op die verschillende fasen, die ook gepaard 
gaan met typische problemen. Mensen met in dezelfde fase en met hetzelfde probleem 
kunnen samen gezet worden, en op die manier heb je ook vat op de verschillende tijdlijnen 
van de pitchers. Dat was trouwens een van mijn problemen: dat mijn tijdlijn als starter 
onmogelijk te synchroniseren was met de tijdlijnen van de andere starters waarmee ik wilde 
werken. 
 
En in mijn ervaring is het ook goed om altijd veel mensen te betrekken bij het proces. Ik heb 
altijd heel veel mensen rond mij gehad, en ik heb zelf ook bij heel veel mensen naar feedback 
gevraagd. In dat opzicht is het goed dat Kunstenpunt de pitchers uit een potentieel isolement 
helpt. Maar het is ook goed dat Kunstenpunt zichzelf als starter ziet, en zich ook laat 
omringen met mensen die ervaring hebben bij het begeleiden van projecten. 
 
En kan je afsluiten met een belangrijke lessons learned? 
 
Mijn voornaamste conclusie uit mijn periode als starter, bouwer van een digitaal platform, 
en tegelijk dienstaanbieder van voorbereidingen van crowdfunding campagnes, is dat mijn 
grootste meerwaarde lag in face to face gesprekken. In het advies op maat, en niet zozeer in 
het aanbieden van een generiek digitaal platform. De grote meerwaarde was dat mijn klanten 
en ik samen zaten, en dat wij samen een specifieke campagne gingen opstellen.  
 


