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Door de 
bomen 
het bos 
zien

Treemagotchi groeit 

Een eerste zeer succesvolle pilot met goede resultaten, 

veel aandacht, lof en prijzen geeft geen garantie op 

financiers voor de lancering van versie 2.0. Dat heeft 

Treemagotchi, een online initiatief om een duurzame 

levensstijl te ondersteunen, wel gemerkt. En dan? 

Hoe brei je de financiën dan toch recht?
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Eerder dit jaar stond al een interview gepland met Egon de Bruin, 
medeoprichter van Treemagotchi, voor nummer 1 van QPQ. 
Vlak voor de afspraak belde De Bruin op. Er was paniek omdat 
Treemagotchi niet de verwachtte subsidie kreeg. ‘Te weinig inno-
vatief’ was het commentaar. Op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. De 
online tool is gericht op gedragsverandering. Het verbindt kennis 
over duurzaam leven aan leuke laagdrempelige acties. En het com-
bineert ook nog eens elementen uit de gedragspsychologie met een 
bedrijfsmatige en ondernemende aanpak. Dus hoezo niet innovatief?

Hoe dan ook moest De Bruin als de wiedeweerga op zoek 
naar aanvullende financiering. Als we nu met hem spreken 
blijkt dat het goed is gekomen. “Sneller dan gepland is de focus 
van onze bron van inkomsten verschoven: van subsidies naar 
social investors. En met succes. Ook de deelname van bedrijven 
willen wij snel uitbreiden. Zaken ontwikkelen zich soms anders 
dan je in het begin verwachtte.” 

Het begint echt bij jezelf
In Rwanda plantte De Bruin, samen met medeoprichter 

Moniek Zegers, figuurlijk het eerste zaadje voor een duurzame-
re wereld. Zij woonden en werkten daar bijna twee jaar als vrij-
willigers. De Bruin: “Die ervaring heeft onze kijk op de wereld 
compleet veranderd. De meest structurele manier om armoede 
op te lossen ligt namelijk bij ons. Een betere wereld begint écht 
bij jezelf. Omdat je als Nederlander elke dag thee koopt die op 
duurzame wijze geproduceerd wordt in bijvoorbeeld Rwanda, 
lever je een kleine bijdrage aan een duurzame wereld. Of door 
te stemmen op een partij die de handelsbarrières voor ontwik-
kelingslanden wil opheffen.” 

Beetje bij beetje veranderden De Bruin en Zegers hun eigen 
dagelijkse gewoontes. Met het bekijken en aanpassen van hun 
eigen consumptiegedrag, maar ook door het stellen van vragen 
aan winkeliers over de productie. Ze zijn niet in groene hei-
lige boontjes veranderd, maar maken op een aantal terreinen 
bewustere keuzes. 

Psychologie en bedrijfskunde 
Zegers en De Bruin zijn een stel, beroepsmatig en in 

de liefde. Hij is psycholoog, docent en gespecialiseerd in 
gedragsveranderingmodellen. Zij is gespecialiseerd in beleid 
en management en jarenlang projectleider geweest. De 
Bruin: “In onze zoektocht naar een duurzamer leven von-

hoe werkt Treemagotchi?
Treemagotchi helpt mensen om samen met anderen de 

duurzame dingen te doen die ze stiekem al van plan waren 

maar waar ze nooit aan toekwamen. daarmee dragen ze 

op een leuke, snelle en makkelijke manier hun steentje bij 

aan een betere wereld. 

op de vrolijk vormgegeven site van Treemagotchi krijg je 

bij aanmelding een beukennootje. Als je die digitaal plant, 

groeit er een heuse boom. doe je mee aan de online acties 

dan groeit je boom. Elke twee weken krijg je via e-mail een 

oproep om deel te nemen. Acties bijvoorbeeld om je af te 

melden voor de papieren versie van de telefoongids, restjes 

uit de koelkast op te eten, een petitie te ondertekenen voor 

verbetering van de arbeidsomstandigheden van de makers 

van je mobiele telefoon of om over te stappen op groene 

stroom. Met een paar muisclicks voltooi je de actie(s).

Maar je kunt meer doen door ook deel te nemen aan de 

bikkelacties, waarbij je bijvoorbeeld naar een winkel gaat 

om een duurzaam product te kopen en een bepaalde 

vraag moet stellen aan de winkelier. Zo kun je je boom nog 

mooier maken met bijvoorbeeld een appel, eekhoorn of 

regenboog. doe je helemaal niets, dan staat je boom er 

kaal en met hangende takken bij. 

ook de mogelijkheid om je eigen boom te plaatsen op 

hyves en Facebook maakt het aantrekkelijk en draagt bij 

aan de virale groei van Treemagotchi. heel eenvoudig 

nodig je al je vrienden uit ook een boompje te planten. dit 

resultaat staat dan in je eigen ‘stamboom’. 

Resultaten

Aan de eerste editie namen ruim 16.000 mensen in alle 

leeftijdscategorieën deel, die samen meer dan 80.000 

acties uitvoerden. En met resultaat; een ruime meer-

derheid van de actieve Treemagotchi-deelnemers heeft 

door de acties haar gedrag aangepast. uit onderzoek 

blijkt dat zij onder andere meer energie besparen, min-

der vlees eten en het nieuwe Rijden toepassen. 55% van 

de ondervraagden zegt enkele dingen nu echt anders te 

doen en 4% doet veel dingen echt anders. Begin april is 

Treemagotchi 2.0 gelanceerd.
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den we op internet vooral lijstjes met 
duurzaamheidtips. Noodzakelijk, maar 
er is meer nodig voor gedragsverande-
ring, dachten wij. Steeds meer mensen 
zien weliswaar in dat als je deel van 
het probleem bent, je ook deel van de 
oplossing kunt zijn. Maar weten bete-
kent nog niet doen. Mensen ervaren 
namelijk allerlei drempels. ‘Te druk’, 
‘te veel aanbod’, ‘niet weten hoe’, ‘wat 
maakt mijn individuele actie nou uit?’. 
Voor die groep wilden wij het mak-
kelijker én leuker maken om dingen 
anders te doen. Uitgegaan van onze 
eigen kennis, ervaring en kracht zijn 
we bij vrienden en ons netwerk te rade 
gegaan.” 

En zo werd Treemagotchi geboren.  
Al onderzoekend pasten ze sociaal- 
psychologische gedragsmodellen uit de 
gezondheidszorg toe, maar wel vanuit 
een ondernemende, bedrijfsmatige aan-
pak. De Bruin: “Wij geloven dat mensen 
door te doen juist hun gedrag veranderen 
en niet andersom. Het gaat ons om actief 
leren en het leren van voorbeelden van 
anderen, zoals je dat in Treemagotchi en 
in ons businessmodel terugziet.”

doelgroepen
Een punt van kritiek op Treemagotchi is dat het alleen 

die mensen bereikt die toch al duurzaam willen zijn. 

Medeoprichter Egon de Bruin: “We pretenderen ook niet 

dat wij de groep ‘die niet wil’ benaderen en bereiken. Wij 

benaderen de markt juist vanuit de vraagkant, daar valt nog 

ontzettend veel te winnen.” 

dat blijkt, want ook bedrijven tonen nu interesse in 

Treemagotchi. Bijvoorbeeld als MVo- of hR-tool voor intern 

gebruik onder medewerkers of voor externe communicatie. 

“het is nu al een geweldig marketingkanaal waar bedrijven 

bij een voor hen interessante doelgroep hun producten 

en diensten onder de aandacht kunnen brengen. Wij wil-

len graag het Treemagotchi-bos uitbreiden.” Treemagotchi 

levert bovendien interessante informatie op over een rele-

vante doelgroep voor marketeers: de cultural creatives.

Vanzelfsprekend verhandelt Treemagotchi geen per-

soonlijke gegevens. “Wij bieden slechts geaggregeerde 

informatie aan en bedrijven en organisaties mogen het 

Treemagotchi-testpanel inzetten voor het testen van pro-

ducten of diensten. Belangrijk bij deze ontwikkelingen blijft 

onze onafhankelijkheid. Bedrijven waar wij mee werken, 

moeten aantoonbaar beter scoren op het gebied van duur-

zaamheid dan hun concurrenten.” 
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Cruciale momenten
Prijzengeld blijkt voor startende soci-

aal ondernemingen, en dus ook voor 

Treemagotchi, een belangrijke financie-

ringsbron. na een uitgebreide pitch begin 

2009, won Treemagotchi de wedstrijd van 

de digitale Pioniers Academie. Als beste van 

twaalf deelnemende projecten ontving zij 

25.000 euro. Later dat jaar won het initiatief 

20.000 euro met de ASn Bank Wereldprijs, 

gekozen als winnaar uit bijna vijfhonderd 

ideeën. Als winnaar van de Terres des Femmes 

prijs (van Yves Rocher) ontving medeoprich-

ter Moniek Zegers 2.500 euro. Volgens Egon 

de Bruin, de andere oprichter, zit de waarde 

van de prijzen niet alleen in het geld. “hoewel 

de prijzen een aanzienlijk bedrag vormen, zijn 

zij niet het grootste deel van onze begroting. 

uiteraard kunnen we niet zonder. Maar ze 

zijn ook heel belangrijk omdat ze met goede 

adviezen voor ons businessmodel gepaard 

gingen. de prijzen kwamen op cruciale 

momenten. Momenten waarop het voor ons 

erop of eronder was.” dankzij de prijzen kon-

den zij de continuïteit waarborgen en liep het 

project geen vertragingen op. 

de Bruin: “de prijzengelden kennen slechts 

enkele verplichtingen, zoals het zoeken van 

extra investeerders, het ontwikkelen en ver-

beteren van de tweede editie en om inter-

nationaal te gaan. Maar die dingen voelen 

natuurlijk niet als een verplichting, het brengt 

ons ideaal van een duurzamere wereld juist 

dichterbij.” 

Startkapitaal
Hoewel De Bruin en Zegers er naar streven financieel onaf-

hankelijk te zijn, is dat volgens De Bruin in de beginfase 
niet mogelijk. Iedere onderneming heeft startkapitaal nodig. 
“Subsidies kunnen in de opstartfase een cruciale steun zijn 
voor sociaal ondernemers. Ons verdienmodel is al doende en 
lerende ontwikkeld. Het bestond de eerste periode uit subsi-
dies en onze eigen persoonlijke inbreng door een jaar onbe-
taald te werken. Dit werd later aangevuld met bijdragen van 
onze contentpartners. Deze partners hebben wij gevraagd bij te 
dragen naar draagkracht. Ook nu bij versie 2.0 hanteren we de 
draagkrachtregeling. We passen daarvoor een driedeling in de 
tarievenkaart toe die afhankelijk is van het type organisatie – of 
die commercieel is of niet-commercieel -, het aantal fte’s en 
draagkracht. Voor alle partners geldt dat zij veel voordeel heb-
ben van deelname aan Treemagotchi. Dat heeft de eerste editie 
al wel bewezen.” 

Risicomijdend gedrag
Ondanks het vernieuwende concept, het grote succes, alle 

positieve media-aandacht en het winnen van prijzen heeft 
Treemagotchi een lange aanlooptijd nodig gehad voordat finan-
ciers haar daadwerkelijk vonden. Deels verklaart De Bruin 
het uitblijven daarvan doordat Treemagotchi gebaseerd is op 
concepten uit diverse sectoren. “We gebruiken een groeimodel 
gebaseerd op andere internetinitiatieven, sociaal-psychologi-
sche modellen en bedrijfskunde. Het is een nieuw en vernieu-
wend concept, gebaseerd op modellen die in deze internetcon-
text slechts deels wetenschappelijk getoetst zijn.” En wat nog 
niet bekend en bewezen is, zorgt volgens De Bruin voor risi-
comijdend gedrag bij financiers. Zo wilde ondanks de innova-
tieve en bedrijfsmatige aanpak en de succesvolle pilot een van 
Nederlands ethische banken geen financiering verstrekken. 
Zeer verrassend. “Veel startende sociale ondernemingen krij-
gen hier mee te maken. Een duidelijke andere verklaring dan 
het risicomijdende gedrag heb ik daarvoor nog niet gevonden. 
Gelukkig is de financiële kant nu goed op orde en kijk ik terug 
op een boeiende en leerzame periode.” 

Ondanks de innovatieve en 
bedrijfsmatige aanpak én een 
succesvolle pilot, wilde een 
ethische bank geen financiering 
geven. Zeer verrassend.
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Careholders zijn onmisbaar
Dat de financiële kant nu goed op orde is, is ook te danken 

aan het ontwikkelen van creatieve verdienmodellen. De Bruin: 
“Om niet te lang afhankelijk te blijven van subsidies, giften en 
prijzen zijn we sneller dan gepland op zoek gegaan naar social 
investors. Voor hen organiseerden wij een speciale avond die 
direct een kring van careholders opleverde.” 

In The Hub Amsterdam – waar Treemagotchi kantoor houdt - 
wordt de term careholder veel gebruikt. Het is een afgeleide van 
shareholder. “Careholders zijn verstrekkers van zogenaamde 
Tante Agaath leningen, waarvoor wij 0 tot maximaal 3% rente 
betalen. Deze meerdere, relatief kleine leningen maken ons als 
onderneming minder kwetsbaar. Zonder aandeelhouder te zijn, 
waardoor wij onze onafhankelijkheid behouden, voorzien de 
careholders ons van adviezen over bijvoorbeeld bedrijfsvoering 
en maken zij onze financiële continuïteit mogelijk. Zeker nu we 
gegroeid zijn tot een achtkoppig team is dit nog belangrijker. 
Het gewaagde en korte-termijn-begroten van het eerste uur ligt 
achter ons.” 

Internationale uitrol
Vanuit het buitenland bestaat grote interesse in de digitale, 

interactieve boom met bijbehorende kabouter en grappige visuals. 
Noorwegen, België en Zweden hebben voor drie jaar een licentie 
gekocht om aldaar Treemagotchi-pilots op te zetten. Daarvoor is 
Kairos Tools (de Stichting achter Treemagotchi) de samenwerking 
met het internationale Global Action Plan (GAP) aangegaan. De 
Bruin: “Met onze internet gedragstool en hun kennis en ervaring 
op het terrein van gedragsverandering en duurzaamheid, sluiten 
we mooi op elkaar aan. Zodra de organisaties in andere landen 
omzet maken, ontvangen wij daar een percentage van. Zaak is je 
partnerlanden en -organisaties goed uit te zoeken. In elk land zijn 
wij nauw betrokken bij de uitrol, zowel organisatorisch als inhou-
delijk. Per land wordt het design, de inhoud en het verdienmo-
del waar nodig aangepast. Bovendien wordt een landenplatform 
opgericht om van elkaar te leren.” Eind dit jaar gaat Treemagotchi 
in Zweden van start, gevolgd door België en Noorwegen. Daarna 
volgen Engelstalige landen. ◆

 

Tante Agaath lening
de ‘Tante Agaath lening’ is de meest bekende vorm van startkapitaal. hoewel er in 

de volksmond nog steeds gesproken wordt over Tante Agaath, is die naam officieel 

komen te vervallen; in de belastingboeken heet deze lening gewoon durf- of startka-

pitaal. Er zijn nog wel steeds dezelfde voorwaarden en voordelen aan verbonden.

de Tante Agaath lening is een lening van een extern persoon, die niet per se een 

tante of ander familielid hoeft te zijn, aan een startende ondernemer. Samen maken 

zij een voorstel waarbij wordt omschreven hoeveel geld (minimaal 2269 euro) er 

geleend wordt en met wat voor doel. het voorstel moet goedgekeurd worden door 

de belastingdienst. Want alleen dan is er sprake van een echte Tante Agaath lening. 

uiteraard betaalt de startende ondernemer rente, dat is de wettelijk geldende rente. 

Voor de geldverstrekker heeft deze lening fiscale voordelen, tot een maximum van 

ruim 55.000 euro.

 

Meer info: www.belastingdienst.nl/zakelijk

BV of stichting?
Kairos Tools wil laagdrempelige, slimme tools ontwikkelen om mensen structureel 

hun gedrag te laten veranderen voor een duurzamere levensstijl. Treemagotchi is 

hun eerste grote project. “Kairos Tools is een stichting. Een bewuste keuze die moest 

zorgen voor een goede uitstraling, laagdrempeligheid en vertrouwen. We wilden 

dat ook nGo’s bij ons zouden aankloppen. het streven naar winstmaximalisatie bij 

een BV-vorm zou in het begin wel eens teveel kunnen afschrikken en bovendien is 

winstmaximalisatie niet ons primaire doel. Toch kan ik me voorstellen dat we in de 

toekomst overstappen naar een Stichting-BV-constructie, waarbij de BV ten dienste 

komt te staan van Kairos Tools. het nadeel van een stichting? je valt buiten de borg-

stelling van de gemeente en die heb je nodig om financiering bij banken te krijgen. 

Zonder borgstelling wordt dat heel lastig, zeker als organisatie zonder voorraad en 

onderpand. Veel internetprojecten zoeken daarom andere manieren van financie-

ring, zoals crowdfunding. daarbij brengt het publiek via internet haar geld en krach-

ten samen om andermans initiatieven of organisaties financieel te ondersteunen. 

Steeds meer mensen  
zien dat als je deel 
van het probleem bent, 
je ook deel van de 
oplossing kunt zijn.
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