PERSBERICHT 7-10-2014

Deelplatformen Nederland crowdfunden zichzelf
De Deeleconomie is aan een snelle opmars bezig. Vanaf oktober starten meerdere
deelplatformen met een crowdfundingcampagne op Oneplanetcrowd.nl. Croqqer, Mantelaar,
Konnektid, en de Kledingbibliotheek bieden crowdfunders de mogelijkheid te investeren, in
ruil voor aantrekkelijke producten, of een mede-aandeel van hun veelbelovende start-up.
Crowdfunding succes voor deeleconomie herhaald
Snappcar, hét platform waarop je je eigen auto kunt delen met anderen, haalde eerder via
Oneplanetcrowd meer dan 5,6 ton crowdfunding op voor de groeiplannen van hun bedrijf. Dat succes wil
Oneplanetcrowd herhalen, door opnieuw met deelplatformen groeikapitaal te financieren. Bij de meeste
start-ups kun je via de converteerbare lening een aandeel kopen en dus mede-eigenaar worden. Verder
bieden alle ondernemingen interessante tegenprestaties in de vorm van te leveren diensten. Maarten de
Jong, manager Oneplanetcrowd: “mensen hebben behoefte aan delen, het gevoel van gemeenschap en
een beter gebruik van spullen en vaardigheden van mensen. Van bezit naar gebruik. Daarom zijn de
deeleconomie initiatieven zo succesvol.”
Samenwerking ShareNL
Voor deze campagne werkt
Oneplanetcrowd samen met shareNL,
het landelijke kennis-en
netwerkplatform voor de deeleconomie.
Harmen van Sprang van shareNL vertelt
“bij de deeleconomie spreken we niet
langer meer van een trend, maar van
een transitie. De nieuwe deeleconomie
bedrijven die via crowdfunding op
Oneplanetcrowd lanceren, maken deze
transitie mede mogelijk.” Dat de
deeleconomie aan belang wint, wordt
onderschreven door verschillende
onderzoeken1. Zo wijst een onderzoek
uit, dat wanneer een aantal
basisbehoeften vervuld is, de kwaliteit
van leven niet verder toeneemt
wanneer men meer consumeert (Cobb
et all.; Jackson, 2009; Layart, 2011;
Wilkinson and Pickett, 2009). Sociale en
‘groene’ consumptie hebben
daarentegen een positieve impact op
tevredenheid (Dunn, 2011; Xiao & Li,
2011). De deeleconomie is zowel
Nederlandse deeleconomie in beeld. Bron: Engagement Media
sociaal als duurzaam en het is dan ook
geen wonder dat Shareable uit een
reeks onderzoeken de volgende conclusie trekt: ‘sharing makes you happy’ (Shareable, 2014). Dit wordt
nog eens bevestigd door een onderzoek van Co-operatives UK waaruit blijkt dat zeven van de tien Britten
een hoger zelfbeeld krijgen door delen, en acht van de tien Britten geeft aan gelukkig te worden van
delen (Co-operatives UK, 2013). In Nederland liegen de cijfers er ook niet om. Maar liefst 84% van de
Amsterdammers is bereid om deel te nemen aan de deeleconomie.
Sharing Week
Om stil te staan bij alles wat de deelplatformen te bieden hebben, én om inzicht te geven in de werkelijke
waarde van de deeleconomie, wordt van 8 tot en met 15 oktober de landelijke ‘Sharing Week’
georganiseerd. In deze week nodigen shareNL, Seats2meet.com, Nils Roemen en enkele partners zoveel
mogelijk mensen in Nederland uit om onderling te delen, lenen, ruilen, huren en geven. Oneplanetcrowd
haakt aan bij de deelmarkt in Amsterdam op 8 oktober.
Ga voor meer informatie naar http://www.oneplanetcrowd.nl/partner/deeleconomie
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---------------------------------------------------------------------------------------------Noot aan de redactie
Voor meer informatie over Oneplanetcrowd en de ondernemers die gaan crowdfunden kunt u contact
opnemen met marketing coördinator Linda Inpijn, 0620004782, 020 568 20 70,
linda@oneplanetcrowd.nl.
Over Oneplanetcrowd
Oneplanetcrowd is hét grootste duurzame crowdfundingplatform van Europa.
Sinds de start in 2012 zijn zij uitgegroeid tot een platform met meer dan 11.000 actieve investeerders en
ruim 3 miljoen funding voor 60 projecten. Oneplanetcrowd is al actief in Nederland. Vanaf oktober 2014
ook in Duitsland en zal in 2015 nog verder uitbreiden.
Profielen ondernemers
Croqqer
Croqqers uit de buurt delen hun talenten en tijd en komen bij jou thuis of helpen je van achter hun PC
voor alle klussen in en om het huis. Betaald , als ruilklus of als vrijwilliger. Duizenden mensen door heel
Nederland delen al mee. http://www.oneplanetcrowd.nl/project/croqqer
Mantelaar
Mantelaar rekruteert verzorgers onder zorgstudenten. Onder jongeren die niet louter voor het geld
werken. Er van willen leren. Als mens willen groeien. Betekenis zoeken. Maatschappelijk bezig willen zijn.
Op deze wijze houdt Mantelaar persoonlijke zorg betaalbaar en kunnen zoveel mogelijk ouderen
profiteren. http://www.oneplanetcrowd.nl/project/mantelaar
Konnektid
Konnektid - Meer Leren met je buren!
Iedereen heeft wel kennis die een ander niet heeft. Vaardigheden die je misschien nodig hebt of gewoon
graag zou willen leren. Konnektid brengt je in contact met die mensen, die jou iets kunnen leren.
bit.ly/CrowdInvest
Kledingbibliotheek
De bibliotheek voor je kleren In Utrecht. In plaats van boeken heel veel unieke kleding. Wordt lid, kies
uit één van onze abonnementen en je kunt beginnen met lenen.
http://www.oneplanetcrowd.nl/project/kledingbibliotheek
Snappcar
Elkaars auto lenen doe je via SnappCar. Snel, simpel en volledig verzekerd. Snappcar haalde eerder
succesvol via Oneplanetcrowd.nl meer dan 5,5 ton op: http://www.oneplanetcrowd.nl/project/snappcar
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