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Nederlandse startup wil miljoenen ophalen om 
vertrouwen inzichtelijk te maken

Het overdraagbaar maken van vertrouwen en het meetbaar maken van betrouwbaarheid van zowel individuen als 
organisaties. Dat is de doelstelling van Trustier, een Nederlandse startup met ambitieuze internationale plannen

Het bedrijf introduceert Trustcoins: universele vertrouwenseenheden die gebruikers kunnen geven aan vrienden, 
collega’s, partners, klanten en organisaties. Die partijen kunnen deze Trustcoins weer doorgeven aan personen en 
partijen die zij vertrouwen.

Zodoende ontstaat er voor al die gebruikers een betrouwbaarheidsgraadmeter, de Trust Tier. Deze maakt de 
(veranderingen in) reputatie zichtbaar en kan daarnaast ook gebruikt worden voor het belonen of werven van 
personeel of klanten.

Meer dan een rating of review

‘De Trust Tier moet het gat vullen dat bestaande rating- en reviewsystemen laten vallen. Wij maken het mogelijk 
om een betrouwbaarheidsindicator in te zetten op diverse platformen, voor zowel personen als organisaties,’ aldus 
Mark Leenards, oprichter en directeur van Trustier. ‘Een freelancer die van een opdrachtgever Trustcoins ontvangt, 
kan zich bijvoorbeeld ook aanmelden als betrouwbare (ver)huurder op een huurplatform of zijn Tier inzetten bij het 
solliciteren op een baan.’

In tegenstelling tot reviews kunnen Trustcoins ook teruggenomen worden als het vertrouwen beschadigd is. 
Trustier heeft lang gewerkt aan een algoritme en technisch systeem om misbruik hiervan tegen te gaan. Zo heeft 
het terugnemen van Trustcoins impact op zowel de ontvanger als  op de gebruiker die ze terugneemt. Centraal op 
het platform staat het opbouwen en behouden van een goede vertrouwensrelatie.

Cryptomunt 

De financiering van een internationale uitrol en de technische doorontwikkeling wil de startup ophalen via een 
eigen cryptomunt, de Trustier Token. De Trustier Tokens staan los van de Trustcoins die gebruikers elkaar op het 
platform geven. Leenards: ‘De aanschaf van Trustier Tokens biedt investeerders de mogelijkheid om deel te nemen 
aan een initiatief dat de manier waarop we naar vertrouwen kijken en daarmee omgaan drastisch kan veranderen. 
Daarnaast ontvangen houders van Trustier Tokens een deel van de omzet van het bedrijf, die wordt behaald met 
abonnementen voor organisaties.’ 

Het minimale bedrag van vier miljoen euro dat het bedrijf wil ophalen met de token sale (ook wel bekend als ‘ICO’) 
zal deels gebruikt worden voor het bouwen van een eigen blockchain, waarvoor inmiddels diverse experts zijn 
ingeschakeld. ‘Om de benodigde transparantie en eerlijkheid van het platform te kunnen garanderen, zullen we 
Trustcoin-transacties ook via zo’n blockchain laten verlopen,’ licht Leenards toe.

Eind april gaat de eerste versie live

Op dit moment wordt het platform getest door een honderdtal gebruikers in diverse landen en is aanmelden alleen 
mogelijk op basis van uitnodiging. Het platform is gratis te gebruiken voor particulieren. Eind april gaat de eerste 
versie van Trustier live en worden de eerste grote bedrijven aan het systeem gekoppeld. Dat is de eerste stap naar 
een groter doel. Leenards: ‘Het zou fantastisch zijn als we de wereld een stukje betrouwbaarder kunnen maken.’ 

www.trustcoin.com 
www.trustiertoken.com
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