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De circulaire economie
Het MKB komt voort uit start-ups en scale-ups. Elk grootbedrijf was eens MKB. De Nederlandse
economie bestaat voor maar liefst 70% uit het MKB. Toch is het voor deze groep vaak lastig om
financiële ondersteuning te krijgen. Terwijl de heilige graal de beursgang is, blijkt liquiditeit in het
aandelenkapitaal al helemaal moeilijk voor het MKB. En dat terwijl een gezond eigen vermogen
veel meer mogelijkheden biedt. Het gelijke belangen beginsel bij aandelen maakt dit instrument
bij uitstek geschikt om belanghebbenden - stakeholders - te betrekken, te verbinden en als
ambassadeurs verwant te maken aan de ondernemingsmissie. Daarom is Eyevestor opgericht.
Op Eyevestor.com staan sharefunding en engagement centraal. MKB-bedrijven, startups en scaleups krijgen de mogelijkheid zelf meer mogelijk te maken met Eigen Vermogen, zoals kapitaal op
te halen door aandelen uit te geven. Elk bedrijf haar beurs, zoals de beurs ooit bedoeld is. De
community bestaat zowel uit investeerders, werknemers als ondernemers en vormt het startpunt
om samen te bouwen aan de succesvolle groei van een bedrijf. Zo kunnen ondernemers meer met
hun eigen vermogen door mensen te betrekken bij ondernemingen waar ze in geloven. Eyevestor
faciliteert duurzame circulaire relaties en draagt als totaaloplossing en marktplaats bij aan zowel
financiële vrijheid als liquiditeit in het aandelenkapitaal en meer verbondenheid met stakeholders.
Belangrijke sharefunding pioinier
Eyevestor is een belangrijke pionier op het gebied van sharefunding in Nederland en is opgericht
in 2015. Het maakt het digitaliseren, kopen en verkopen van aandelen op een laagdrempelige
manier toegankelijk. Tegelijkertijd wordt het investeren in de bedrijven van morgen bereikbaar
voor zowel grote als kleine investeerders; dit kan vaak al vanaf €250.
De man achter het bedrijf
Gijs Dalen Meurs rolde na zijn MBA in Londen de financiële wereld van de Amerikaanse bank
Citigroup in. Na 10 jaar internationaal werken in banking brak de crisis uit. Hij werd zich ervan
bewust dat en hoe ons financiële systeem op schuldgeld gebouwd is. Het verhuren van zijn tweede
woning op Airbnb zette hem aan het denken over een kwestie waar hij in de financiële wereld
constant tegenop botste: schulden. Zouden bedrijven door vraag en aanbod te vertalen naar een
community, zoals bij Airbnb, niet veel meer uit het eigen vermogen kunnen halen? Ook nog eens
onder eigen voorwaarden, dus zonder leningen of schuld? Het idee voor Eyevestor was geboren.
Waar Airbnb huiseigenaren en huiszoekenden verbindt, brengt Eyevestor MKB-ers de oplossing
om ondernemers in mede-eigenaarschap in verbinding te brengen met fans, klanten, werknemers
en andere stakeholders.
Einde aan de schuldmaatschappij
De eerste drie letters van de Eyevestor staat dan ook voor Equity You Earn. In plaats van
aanvragen van leningen bij de bank, biedt Eyevestor ondernemers de mogelijkheid het eigen
aandelenkapitaal in te zetten voor financiering. Zo kan het mkb samen met haar stakeholders
groeien naar succes. En dat is niet alleen een groei in waarde, maar juist ook in financiële vrijheid
en verbondenheid. Uiteindelijk zou sharefunding een verschuiving van de huidige
schuldmaatschappij
naar
een
aandeelmaatschappij
kunnen
veroorzaken.

OVER EYEVESTOR
Hoe het werkt
Via het Eyevestor platform kunnen ondernemers en investeerders – van grote jongens tot kleine
geïnteresseerden – elkaar vinden. Hier worden op een veilige en eenvoudige manier aandelen
aangeboden en gekocht en eventuele andere vormen van participatie besproken. Er is een
gedegen juridisch raamwerk waar gebruikers aan moeten voldoen om van het platform gebruik
te kunnen maken.
De gebruikers
Er zijn momenteel ruim 20.000 gebruikers actief in meer dan 75 Eyeventures. Dat zijn enerzijds
ondernemers die funding zoeken en anderzijds investeerders die aandelen kopen. Door de
community die hierdoor ontstaat, dragen investeerders zelf bij aan het vergroten van de impact
en de waarde van hun aandeel. In de meeste gevallen ook klanten en/of werknemers van de
bedrijven.
Ondernemers (Eyeventures)
De Eyeventures zijn organisaties met 10 tot 1.000 medewerkers, veelal sociaal entrepreneurs. Het
verkrijgen van een lening bij de bank is voor hen lastig en/of ongewenst.
Investeerders (Vestors)
Personen en organisaties die geloven en horen bij de missie van de ondernemer en tegelijk op
zoek zijn naar interessante, financiële kansen. Ze voelen zich betrokken bij de bedrijven waar ze
een aandeel in hebben. Eyevestor is er juist ook voor de onervaren belegger, de moeder die graag
meedoet en investeert in de kapper die een nieuwe zaak begint. Of de gast die als co-owner zijn
favoriete restaurant promoot.
De community
Eyevestor is een digitale community waar ondernemers direct in verbinding staan met hun
aandeelhouders, die fungeren als merkambassadeurs. De ondernemer blijft in controle, als hij dat
wil, maar de relatie tussen bedrijf en investeerder is gelijkwaardig. Omdat het binnenhalen van
partners die bijdragen aan het succes van een ondernemer, veel belangrijker en duurzamer is dan
het binnenhalen van geld.
Volledige transparantie
Op de site Eyevestor.com is te zien wat het streefbedrag van een bedrijf is, hoeveel aandelen er
zijn verkocht of zijn gereserveerd en wat er nog beschikbaar is, tegen welke prijs. Ook de
waardering van het bedrijf –op basis van de rekenmodellen – en het percentage van het totale
beschikbare aandelenpakket wordt inzichtelijk gemaakt. Het platform biedt veel vrijheden aan
ondernemers en volledige transparantie van cap table tot register en alle transacties. De bedrijven
hebben 360° inzicht in al hun mede-eigenaren transacties. Elke transactie wordt real-time en
bilateraal verwerkt tussen koper en verkoper.
SUCCESVERHALEN
Groeiend succes
Een toenemend aantal organisaties heeft via Eyevestor een community opgebouwd, versterkt en
succesvolle groei gemaakt met hun achterban. Zo was de sharefunding campagne van

Sharepeople binnen 36 uur gefund door meer dan 150 klanten. Het netwerk van ondernemers
groeide in korte tijd naar 1600 klanten: een mooi voorbeeld van de circulaire community
economie. Evenals WOK Vredenburg, die dankzij 151 aandeelhouders groeikapitaal realiseerde
om de eerste vestiging van haar nieuwe keten binnen de Wok to Go te openen. European Sleeper
kreeg in 15 minuten haar €500,000 behoefte ge-sharefund. Fish Tales haalde in 2 dagen een
miljoen euro op bij 900 klanten. Al deze bedrijven hebben sindsdien sterke groei meegemaakt en
vooral ook meer mogelijkheden om versneld hun plannen uit te voeren.
Diverse sectoren
Eyevestor is actief in diverse sectoren:
Food
Horeca
Zakelijk
Transport
Fashion
Bouw

Boerschappen, Grutto, Fish Tales, SEKK, Vegan masters, Ik wil eerlijke
zuivel, EEK coffee
Wok, Kies.Menu
Sharepeople
European Sleeper
Synup, Seabass, Fromanteel, Komrads
Beyond Wood

Diverse fases
De ventures bevinden zich in verschillende fasen:
Idee naar startup
Startup
Established
Scale-up

European Sleeper, Whooler, Synup, Beyond Wood, Ik wil eerlijke zuivel
Wok, SEKK, Vegan Masters, Komrads
Sharepeople, Fromanteel
Fish Tales

