
 
 

Estafette-Interview ondernemers, ……. geeft het stokje door aan …….. 

 

De Communicatiecommissie neemt iedere maand een interview af met een van de leden van de PRO: 
Waarom? Het kan leerzaam en inspirerend zijn: leer van de levenslessen en succesverhalen van andere 
Purmerendse ondernemers. Je kunt je verhaal doen als verlengstuk op je business, of zien als publiciteit in de 
regio. Het bevordert de lokale betrokkenheid en je kan kennismaken met andere ondernemers uit de regio. 
Wij zullen ernaar streven om in iedere digitale nieuwsbrief een interview te plaatsen. De geïnterviewde 
ondernemer kiest vervolgens een collega-ondernemer voor het volgende interview. 
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan, j.zwaan@pro-site.nl of j.zwaan@sbzw.nl 

Bedrijf: Collin Crowdfund, comfortabel investeren 
Branche: zakelijke dienstverlening: adviespraktijk MKB / Crowdfinance 
Contactpersoon: Wienhar Smedeman 
Aantal medewerkers: 1 
Email: wienhar.smedeman@collincrowdfund.nl 
Website: www.collincrowdfund.nl 
 

Ik zou deze keer mijn interview afnemen met Rob Visser van Heron Auto Purmerend maar deze wordt 
doorgeschoven naar een volgende keer.  
Gelukkig was Wienhar Smedeman, crowdfund coach, op korte termijn beschikbaar! 

Leuk om Wienhar weer te spreken als “oud” collega ;-} 

 

1. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van uw onderneming? 
Wienhar begint te vertellen over zijn laatste baan bij de Rabobank. Na een kleine 40 jaar binnen het zakelijk 
domein te hebben gewerkt, zet hij nu zijn kennis, ervaring en netwerk in als coach bij Collin Crowdfund NV. Hij 
heeft ervaring in vrijwel alle branches, van de agrarische sector tot de horeca. Zijn laatste functie in het 
bankwezen was senior accountmanager Bijzonder beheer.  
Wanneer je op zoek bent naar een zakelijke (groei)financiering voor je MKB onderneming, kun je je bij Collin 
Crowdfund inschrijven. Collin is marktleider in de crowdfunding branche en verstrekt lineaire leningen. Niet 
alleen je financiering, maar ook de marketing power, ambassadeurs, publiciteit, netwerk en begeleiding door 
een professionele Crowdfund Coach helpen je bedrijf te groeien. Daarnaast worden er in veel gevallen minder 
zekerheden gevraagd dan elders. De vele investeerders van Collin zorgen gemiddeld binnen 50 uur voor je 
financiering tussen de € 50.000,- en € 2.500.000,-. Dit is de meerwaarde die wij kunnen leveren, zegt Wienhar.  
Naast zijn samenwerking met Collin, is Wienhar ook zelfstandig adviseur, vervolgt hij. Deze combi geeft haast 
ongekende extra mogelijkheden voor zijn MKB-relaties.  

2. Wie wilt u hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is uw doelgroep?  
Doelgroep bestaat primair uit MKB-ondernemers in Noord-Holland, zegt Wienhar.   

3. Wanneer bent u op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer bent u bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  
Wienhar vervolgt enthousiast zijn verhaal: reeds jaren liep ik met de wens om het “bancaire kunstje” op mijn  
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eigen manier zelfstandig te gaan uitvoeren. Een mooi salaris, in combinatie met de (schijn)zekerheid van een 
vaste baan, stond deze ambitie echter lange tijd in de weg. Tot zich eind 2016 een kans aandiende om 
vrijwillig, en op een goede wijze, de bank te kunnen verlaten. In het eerste kwartaal 2017 heb ik mij trots als 
ZZP-er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En vlak daarna kwam Collin Crowdfund op mijn pad.  

4. Hoelang bent u ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
Ik ben nog steeds bezig met het “finetunen” van mijn oorspronkelijke businessmodel aldus Wienhar. Waar ik 
begon als generalistisch adviseur, komt nu steeds meer het accent te liggen op het helpen invullen van 
financieringswensen van ondernemers. Vaak via Crowdfinance, geregeld rechtstreeks bij de bank, soms via 
private partijen en ook in de combinatie van mogelijkheden. Maatwerk in optima-forma. Het leuke in deze 
onderneming is dat ik nooit verlies. Ik win of ik leer! Communicatie en netwerken zijn hierbij van groot belang.  

5. Loopt u bij uw bedrijfsvoering tegen conflicten aan met derden (bijv. bij overname, buren, gemeente)?  
Zo ja, zou u dit kunnen toelichten met een voorbeeld?  

Bij mijn bedrijfsvoering loop ik heel soms tegen wat conflictjes aan met derden in mijn zeer nabije omgeving. 
Maar zegt Wienhar, het werk is gewoon zo leuk en boeiend dat ik af en toe vergeet de aandacht op de juiste 
manier te delen. Ook dat zijn belangrijke leermomentjes. 

6. Wat zijn voor u de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 
Het gevoel van -relatieve- vrijheid geeft mij enorm veel energie en voldoening. De vele BlaBla-bijeenkomsten 
van vroeger mis ik tot op heden nog geen seconde zegt Wienhar met een lach. Een nadeel van het éénpitter-
schap is het éénpitter-schap. Dit gemis heb ik goed opgelost door aansluiting bij o.a. PRO en BNI. Ik kan nu 
binnen mijn vernieuwde netwerk ruimschoots klankborden.  

7. Wat zijn volgens u de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer 
deze een eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijft u zichzelf als ondernemer? 
Een belangrijke eigenschap is vooral zelfkennis. Wat kan je, waar liggen je kwaliteiten, korte lijnen, 
duidelijkheid. Weet waar je grenzen moet liggen. En niet te vergeten: wie ken je!! 
Wienhar zegt omschreven te worden als: “een wat eigenwijze, oprechte, creatieve, deskundige verbindende 
volhouder, met een vleugje gevoel voor humor”. En ik kan daar goed mee leven lacht Wienhar. 
Ik vind het prettig om te sparren met zakenpartners, bijvoorbeeld ook vanuit mijn betrokkenheid in de 
Lionsclub.  

8. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt uw bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten naar u toe komen? 
Ik vind het fijn om gezien te worden als ‘het financieringsmannetje” aan wie je met een gerust hart je 
uitdagingen kunt overlaten. Door mijn aansluiting bij het beste Crowdfund-platform van Nederland (Collin won 
2x maal op rij de Gouden Stier en Cashcow-award!) kan ik met vaak verrassende oplossingen komen, welke 
verder gaan dan alleen euro’s zoals eerder gezegd. Binden en verbinden is mijn passie. Verder kom ik snel tot 
de kern van de zaak. Mijn jarenlange ervaring zorgt voor deskundigheid op vele vlakken in vele branches. 
Verder ben ik duidelijk, to the point, creatief en no nonsens. 
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9. Door wie of wat bent u het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 

Door mijn echtgenote zegt Wienhar! Zonder twijfel ben ik de afgelopen jaren het meest geïnspireerd geraakt 
door mijn echtgenote. Zij werkt als Oncologie Verpleegkundige in de zorg, en weet mij op z’n tijd te wijzen op 
de relativiteit van problemen. Pluk de dag! 

10. Hoe ziet uw onderneming er over 5 jaar uit? 

Ik twijfel vertelt Wienhar. Of ik over 5 jaar mijn activiteiten ga coördineren vanaf Anguilla of Barbados. Ik houd 
namelijk gewoon van lekker weer. Zonder dollen, werkelijk geen idee hoe mijn onderneming er over 5 jaar uit 
zal zien. Voorop staat dat ik mij met voldoening wil blijven kunnen inzetten voor het MKB.  

11. Wat is de belangrijkste ondernemers les die u zou willen delen? M.a.w. heeft u tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

Wienhar denkt even na en zegt dan: “Als je niet kunt delen, zal je ook nooit kunnen vermenigvuldigen. Durf 
elkaar op te zoeken!”  

12. Wat vond je van dit interview en heeft u vragen aan de PRO:? 

Ik vond het interview heel plezierig. Een mooie manier om de PRO-leden uit te dagen om mij beter te leren 
kennen. Ik sta altijd open voor een 1:1. Schiet mij rustig aan tijdens een borrel! 

13. Wie beveel je aan voor het volgende interview? 

Daar hoeft Wienhar niet lang over na te denken: Linda Kramer-Konijn. Zo leuk te zien hoe zij aan de weg 
timmert en ondernemers weet te coachen! 

Dankjewel Wienhar voor de thee en je tijd voor het interview ;-} 
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