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Next Step

‘Driekwart van onze
gebruikers heeft 
nog nooit belegd’

Met een gelikte applicatie wil bux aankomende beleggers activeren om op de 
beurs te gaan beleggen. Eerst in Europa, maar Azië lonkt al. Een ex-Binck-bankier 
bedacht de app.

I
n zijn omgeving vonden veel mensen het maar 
apart dat hij zijn baan bij online beleggersbank 
binck opzegde om op een zolderkamertje met 
een nieuwe product aan de slag te gaan. maar 
oprichter nick bortot was er van overtuigd dat 

hij het idee in zijn hoofd concreet moest gaan maken. 
Twaalf jaar had hij bij binck gewerkt en was er opge-

klommen tot de raad van bestuur. Dag in dag uit was 
hij actief in de beleggingswereld, waar het jargon en 
de grafieken je om de oren vliegen. een wereld die veel 
mensen afschrikt. “Heel veel mensen zeiden tegen me: 
ik zou echt wel iets op de beurs willen doen, maar ik vind 
dat toch wel erg complex.” 

game
er was nog iets dat hem opviel: de hoge transactiekos-
ten weerhouden een grote groep van potentiële be-
leggers de stap naar de beurs te maken. “een drempel 
die wegvalt zodra beleggen extreem eenvoudig en heel 

goedkoop wordt.”
Dit basisidee mondde na twee jaar 

hard werken uit tot een app die begin 
oktober in nederland en engeland is  
gelanceerd: bux. een hip vormgegeven 
iPhone-app waarmee je in een game-
achtige omgeving kunt handelen. De 
transactiekosten zijn laag, beginnend  
bij 35 cent per deal. 

Gebruikers beginnen hun beleggers-
carrière bij bux spelenderwijs met virtu-
eel geld, funbUX geheten, om te oefenen. 
Krijgen ze het handelen door, dan mogen 
ze overstappen op echt geld, de serious-
bUX. minimuminleg is vijftig euro. 

Dertienduizend geregistreerde gebruikers zijn er tot  
nu toe, waarvan er vijfhonderd handelen met echt geld. 
“om break-even te draaien hebben we wel tussen de 
tien- en vijftienduizend gebruikers nodig die handelen 
met seriousbUX. Het is een business met lage marges en 
grote volumes.” 

vrouwen
Heeft bortot de gebruikers aangetrokken die hij voor 
ogen had? “Ja. Driekwart van onze gebruikers heeft nog 
nooit belegd. Ik vind het fantastisch dat zij nu ook aan 
de beurs kunnen ruiken.” opvallend daarbij is het rela-
tief hoge aantal vrouwelijke deelnemers. “bij partijen als 
binck en Alex is meestal vijf procent vrouw, bij ons mo-
menteel twintig procent.” 

De samenstelling van het managementteam was be-
hoorlijk cruciaal bij de totstandkoming van bux. “Ik ben 
daarbij bewust op zoek gegaan naar mensen uit andere 
werelden. Juist omdat ik iets totaal anders wilde gaan 
doen. en ben onder meer gaan kijken in de gamesector.” 
Zo kwam hij terecht bij robbert bos - nu de Chief Product 
officer - die bij Spil Games verantwoordelijk was voor de 
ontwikkeling van apps. Joost van de Wijgerd, voorheen 
ebuddy, werd de Chief Technology officer. en voor de no-
dige beurservaring voegde hij ex-beurshandelaar egbert 
Pronk aan zijn team toe als Chief Financial officer. 

ondertussen lonkt de rest van de wereld. “We willen 
eerst goed voet aan grond krijgen in europa. maar als 
dat is gelukt, gaan we eerder naar Azië dan noord-Ame-
rika”, aldus bortot. “In de verenigde Staten is de markt 
namelijk veel competitiever. In Aziatische landen zie je 
echter nog weinig van dit soort producten en ligt nog 
meer de focus op mobiel.”
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‘WE tREkkEN 
MEER 
vRouWELijkE 
dEELNEMERs 
DAn onZe 
ConCUrrenTIe’ 

bux

Focus: app voor laag-
drempelig beleggen
kantoor: Amsterdam
aantal medewerkers: 16
investeerders: eigen 
geld, Orange Growth  
Capital, Fintech VC
Next step: veroveren van 
Europa
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