
 

 
 
 
 
1. WAT IS UW VOORGESCHIEDENIS? VOOROPLEIDINGEN EN EERDERE FUNCTIES.  
Na de middelbare school ben ik psychologie gaan studeren. Toen ik ‘hoe voelt u zich nu?’ te vaak had 
gehoord, ben ik de technische kant van het vak psychologie ingegaan. Ik ben mij gaan specialiseren in 
computers en onderwijs en hierna bij het hoofdkantoor van een bank terecht gekomen. Hier heb ik 
mee mogen werken aan een groot project, het automatiseren van opleidingen. Met veel 
enthousiastme heb ik aan dit project gewerkt, maar wanneer dit afgerond was, werd ik niet meer 
uitgedaagd. Ik wilde de commerciele kant op en werd district manager bij een uitzendbureau. Ik kon 
niet goed omgaan met bedrijfspolitiek en ben voor mijzelf begonnen, richting werving en selectie en 
detachering.  Na een tijd hierin gewerkt te hebben, haalde ik hier ook geen voldoening meer uit. 
Diezelfde periode werd mijn moeder heel erg ziek en vond ik mijn roeping: ik richtte ShareCare op. 
 
 
2. HEEFT U ALTIJD AL IN DE SECTOR HEALTH WILLEN WERKEN? 
Als student werkte ik al in de zorg gericht op psychiatrie. Daarnaast was ik maatschappelijk 

georiënteerd, onderwijs vond ik ook interessant. Ik heb veel in de comerciële sector gewerkt, toch 

ben ik op health terug gekomen, hier haal ik voldoening uit. 

 

3. SHARECARE VULT EEN GAT IN DE MARKT. HOE HEEFT U DIT GAT ONTDEKT? 
Mijn moeder werd ernstig ziek en had hulp nodig van haar familie. In deze moeilijke periode heb ik 

veel gezocht op internet naar een hulpmiddel om de zorg voor mijn moeder makkelijker te maken, 

maar dit was er niet. Dit bracht mij op het idee om dit ‘gat in de markt’ te vullen. 

 

4. NA HET ONTDEKKEN VAN HET GAT IN DE MARKT, HOE BENT U TOEN BEGONNEN MET HET 
OPSTARTEN VAN HET BEDRIJF? 
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Na het ontdekken van het gat in de markt zette ik alles op papier en schreef een businessplan. Hierin 
omschreef ik precies mijn idee met ShareCare, hoe het eruit zou zien en wat er hiervoor moest 
gebeuren.  

 

5. WELKE ONVERWACHTE TEGENSLAGEN KWAM U TEGEN TIJDENS HET STARTEN VAN HET 
BEDRIJF? 

Wat mij vooral tegen viel was de hele langdurige opstart van zes jaar. Pas na deze lange tijd kwam er 

voortgang in het proces en bleken mijn investeringen niet voor niets. Wel had ik verwacht dat het 

lang zou duren, maar dit had ik niet ingecalculeerd.  

Daarnaast had ik het ook moeilijk met het zoeken van investeerders. Het is namelijk moeilijk om 

concreet op papier te zeggen wat de te verwachten winst zal worden.  Ook begrepen niet alle 

investeerders hoe belangrijk ShareCare is. Niet idereen zit in een situatie waarin mantelzorg 

voorkomt en begrijpen dus niet dat men ShareCare nodig heeft. 

Wat het ook lastig maakte is dat ShareCare een zorgsite is, een nieuw product op een nieuwe markt. 

Een nieuwe markt, omdat tot nu toe de zorg voor familieleden of buren meer bij de overheid lag. 

Door de ontwikkelingen in de zorg zal er een overgang naar mantelzorg plaatsvinden waardoor 

ShareCare veel belangrijker zal worden.  

Een andere tegenslag was dat er in het begin weinig gebruik werd gemaakt van ShareCare Dit lag 

aan, waar ik pas later achter ben gekomen, de prijs van het product. Wanneer het  voor de 

consument gratis is, zal het gebruik vanzelf toenemen. In dat geval krijgt het product meer volume en 

zullen mensen het eerder gaan gebruiken. Dit heeft gewerkt, want naarmate meer mensen dit 

gingen gebruiken, kreeg ik de kans om het product te verbeteren en hielp het mij om aan de 

bedrijven duidelijk te maken dat ShareCare wel degelijk een goed product is.  

 

6. WAT ZIJN DE KERNWAARDEN VAN SHARECARE? 
ShareCare gelooft er principieel in dat mensen graag dingen voor elkaar willen doen.  

 

7. WAT IS DE DOELGROEP VAN SHARECARE? 
ShareCare heeft twee categorieën doelgroepen. De gebruikers en de klanten. De klanten, gemeenten 

en zorginstellingen die belang bij ShareCare hebben financieren het product. Zij geven het gratis aan 

de gebruikers, mensen die samen mantelzorg verlenen. De gebruikers kun je overigens ook weer in 

twee categorieën verdelen: de hulpbehoevenden en de helpenden. 

 

8. BENT U CONCURRENTIE TEGENGEKOMEN NADAT U SHARECARE HEEFT OPGESTART? HOE GAAT 
U MET DEZE CONCURRENTIE OM? 

Pas 3 jaar nadat Sharecare op de markt was gekomen, kwam er concurrentie op. Patent had ik er niet 

op aangevraagd, want dat is bij een idee eigenlijk niet mogelijk. Iemand anders zou zijn op Sharecare 

gelijkende idee nét kunnen vormen tot iets anders waardoor een patent geen zin zou hebben. 

Daarom besloot ik dat ik beter geld kon uitgeven aan de ontwikkeling en het op de markt komen. Een 

voorsprong heb ik altijd nog: naar meer ervaring heb ik meer kennis, naam en gebruikers . Over 

andere soortgelijke producten wordt vaak gezegd: ‘ooooh, dat is een soort sharecare’. S 

9. ZIET U TOEKOMST IN SAMENWERKING MET ANDERE MANTELZORGBEDRIJVEN? 
Wellicht zal er in de toekomst samenwerking mogelijk, of zelfs nodig zijn. Caire.nu , een product van 

de caretakers is op het moment een concurrent, maar zou baat hebben bij sommige van mijn tools, 

net zoals ik dat zou hebben bij sommige van hun ideeën.  

 

 



10. WAT ONDERSCHEID SHARECARE VAN ANDERE MANTELZORGBEDRIJVEN? 
Wij hebben een goed uitgewerkte agenda, daar hebben wij erg in geïnvesteerd.  Ook leveren wij de 

site “White label”, wat betekent dat iedere klant zijn eigen look kan geven aan de zorgsite van 

ShareCare.  

11. ZIET U EEN INTERNATIONAAL TOEKOMSTBEELD VOOR SHARECARE VOOR U? 
In Spanje en Engeland is er al interesse, maar net zoals in heel Europa is ook daar de eurocrisis. Er 
wordt niet meer zomaar geïnvesteerd in een product als dit, waarvan het onzeker is hoeveel de 
opbrengsten zullen zijn. Dus net als het in Nederland lang heeft geduurd, zal het daar ook lang duren. 
Toch heb ik absoluut hoop voor een internationaal gebruik van ShareCare. Zorgen met elkaar en voor 
elkaar heeft iedereen nodig, ook mensen in het buitenland. 

 
12. HOUDT U UW BEDRIJF UP-TO DATE DOOR DE ACTUALITEITEN DIE ER SPELEN IN DE 

MAATSCHAPPIJ? HOE HOUDT U UWZELF OP DE HOOGTE VAN DE ACTUALITEITEN? 
Ja absoluut, ik ben heel erg bezig met de buitenwereld. Wat er gebeurt, welke kant de trends op 
gaan vind ik heel belangrijk. Ik scan altijd de nieuwsbrieven van relevante partijen, ik lees de krant, 
volg bijeenkomste van belangrijke netwerken, ik twitter, ik gebruik social media. Van Facebook ben ik 
op het moment niet zo’n fan. Doordat Facebook naar de beurs gaat voor 5 miljard, krijgen mensen 
argwaan. Waarvoor krijgen ze zoveel geld? Waarschijnlijk door de gegevens van gebruikers. Daarom 
denk ik dat er een anti-beweging gaat opkomen tegen Facebook. Mensen willen tenslotte weten wat 
er met hun gegevens gebeurt. 
 

13. VINDT U TRENDS BELANGRIJK VOOR UW BEDRIJF? SPEELT UW BEDRIJF OP EEN SPECIFIEKE 
TREND IN? 

Ik vind trends héél belangrijk. Het is zeker van belang voeling te hebben met de algemene markt. Je 

moet de tijdsgeest begrijpen om vooraan in de markt te kunnen acteren. Wij spelen nu in op het feit 

dat privacy een steeds belangrijkere issue kan worden en samenzorgen voor mensen ook. ShareCare 

is ook een bedrijf dat last heeft van een remmende voorsprong, omdat het te vroeg op de markt 

kwam. Voordat de trend in gang was gekomen. 

14. DENKT U DAT U ZELF EEN TREND HEBT GESTART MET SHARECARE? 
Ik ben echt een starter geweest op het gebied van zorgen via internet. Wij waren de eersten die dit 

deden. Ik denk dat ik wel een trend heb gestart, gezien het aantal concurrenten dat pas veel later op 

de markt kwam. 

15. HEEFT U EEN UITGEBREID NETWERK, EN KOMT DIT NETWERK VAN PAS TIJDENS UW WERK? 
Ja, zeker voor een innovatief bedrijf, met iets nieuws dat mensen nog niet snappen,  is het belangrijk 

om veel te netwerken. Dan moet je zorgen dat ze jou als persoon onthouden, ze kenden sharecare 

want ze kenden mij. Ik moest en moet mezelf daarom echt presenteren als ‘Mrs. Sharecare’. 

16. HOE HEEFT U UW NETWERK OPGEBOUWD, EN HOE BREIDT U UW NETWERK OP HET MOMENT 
UIT? 

Ik breidde mijn netwerk uit door mensen die mij benaderden serieus te nemen. Ik ging overal naar 

toe, om te zien, te leren en te netwerken. Tijd is een probleem, want daar heb je niet eindeloos veel 

van. Je moet snel inzien waar je wel en waar je niet moet komen. Op de goede plaatsen komen en je 

verhaal vertellen, zodat steeds meer mensen je kennen. Zo gaat jouw verhaal steeds verder.  

17. HEEFT U TIPS VOOR ONS, VOOR HET OPBOUWEN VAN ONS EIGEN NETWERK? 
Dat is heel afhankelijk van wat je product of dienst is. Allereerst zul je duidelijk je product of dienst 

moeten positioneren op de markt. Je moet jezelf laten zien, dáár waar jouw product op aansluit. 

Blijven focussen en lang volhouden zijn ook twee basisvoorwaarden voor een het opbouwen van een 

goed netwerk. 

 

 



18. WAT ZIJN UW HOOGTEPUNTEN BINNEN UW CARRIËRE TOT NU TOE? 
Een hoogepunt op dit moment is de offerte die bij Achmea ligt, want dit is natuurlijk een grote partij. 

Als ik terugkijk ben ik wel trots op een aantal interview en artikelen. En mijn verhaal in Hart van 

Nederland was absoluut een hoogtepunt. Verder is het hele proces een hoogtepunt geweest. 

Constant werd mij verteld wat een geweldig initiatief mijn bedrijf was, er kwam uit niemands mond 

een negatieve reactie. Het kopen van mijn product was weer een heel ander verhaal. De vraag is er, 

dat staat vast. Maar hoe groot en hoe belangrijk die vraag is, is onduidelijk. 

19. WAT ZOU U NOG WILLEN BEREIKEN? 
Dat achmea ja zegt op mijn offerte,want dan heb je echt bijna de hele markt. Achmea is een van de 

grootste zorgverzekeraars in Nederland. De kans is dus groot dat in de groep van mantelzorgers er 

iemand verzekerd is bij Achmea. Dat is al genoeg om een ShareCaresite te openen.We zouden zo al 

veel kunnen realiseren. We zijn ook bezig met een grote deal in het buitenland. Ik ben er trots op dat 

wij van alle ‘zorgsites’ het enige bedrijf zijn dat hier klaar voor is. 

20. HOE ZOU U UW FUNCTIE BINNEN UW BEDRIJF BENAMEN?  
Binnen simac, business developer. Binnen simac is ShareCare nu een soort producten famillie. Ik 

breng het in de markt als een soort missionaris van het bedrijf. Ik moet blijven vertellen. En ik ben 

nog steeds het eerste aanspreekpunt over ShareCare. Binnen en buiten het bedrijf. 

21. HOE ZIET UW STANDAARD WERKDAG ERUIT? 
Veel naar klanten en relaties, events, conferenties, workshops. Om mensen te omtoene kijken wat er 

gebeurd, en mensen te ontmoeten en laten horen dat wij erzijn. Ok bezig met doorontwikkeling van 

het product naar klanten toe. Binnen bedrijf zorgen dat het product vlekkeloos blijft werken. Dan is 

de kunst dat je snel weer het goed hebt. Google ligt er ook weer uit. Veel vanuit huis, want zit nu in 

veldhoven, veel op afstand werken, toch ook naar kantoor steeds meer mensen die met share care 

bezig zijn. Recepties, veel borreltjes, heel divers. En ik rijd heel nederland door.   

22. WAARUIT HAALT U VOLDOENING IN UW WERK? 
Gebruikers die blij zijn. Als ik weereens een goede reactie krijg denk ik ‘zie je nou wel!’ Ook het feit 

dat er heel veel partijen zijn die ons  serieus nemen geeft veel voldoening. Ik geloof hierin nog meer 

in mijn product. 

23. TOT SLOT, HEEFT U VOOR ONS ALS TOEKOMSTIGE TRENDWATCHERS EN 
CONCEPTONTWIKKELAARS NOG TIPS VOOR ONS OM ONSZELF OP DE KAART TE ZETTEN? 

Voor een trendwatcher zet je je zelf op de kaart door bij alles wat je doet jouw idee uit te stralen. Je 

moet voordurend overal mee bezig zijn als trendwatcher. Je kleding, je stijl en zorgen dat je opvalt. 

En het is belangrijk om te zorgen dat je snel mensen meeneemt  in jouw denklijnen.  

Een conceptontwikleaaar is wat zakelijker, bedekter, en zet zichzelf minder op de voorgrond denk ik. 

Jij bedenkt namelijk producten niet vanuit jezelf, maar voor andere bedrijven. Je haalt steeds voor 

een ander merk het beste uit jezelf. 

Zorg ook dat je een hele mooie portefeuille hebt. Dit ben ik, en dit kan ik. Welke concepten heb ik 

mijn studie ontwikkeld, waarom ben ik een goede trendwatcher? Zorg ook voor een professionele 

site en maak jezelf bekend door bijvoorbeeld twitteren.  

 

 

BEDANKT VOOR JE MEDEWERKING.  
 

 
 


