


Missie:
verzekeren veranderen in 

een eerlijk, solidair en 
vooral betaalbaar systeem.
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Coöperatie



Verzekeringen



Crowdsurance
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Crowdsurance = geen verzekering (én ook geen broodfonds)

Verzekering Crowdsurance



Bottom-up: een echte 
‘onderlinge’ Minder schade/claims

Fintech/schaalbaar Betaalbaar

Fair platform/network Niet alleen 
‘verzekeren’

Purposeful
organisation Succesvoller

Wat maakt SharePeople anders?



Peer-2-peer betalingen

Schade = Premies

DNB reikwijdte onderzoek
géén verzekering, géén psp, géén bemiddelaar 

Uniek in Nederland



Niet verzekeren Verzekeren
On-

verzeker
baar

Niet 
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er
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➔ risico

a) Aan onderkant risico’s (door betaalbaarheid) 
b) Aan bovenkant (door beperkter risico)

-> Crowdsurance + verzekeren goed te combineren!

Positionering crowdsurance t.o.v. verzekeren
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2 jaar arbeidsongeschikt of langdurig ziek



Het succes van SharePeople Crowdsurance 
in korte tijd 7.000 ondernemers; échte onderlinge
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Groei SharePeople

Aantal Cumulatief



Wat zijn de kosten?
Zijn er deelnemers langer dan 2 maanden ziek 

dan wordt er naar rato bijgedragen met een donatie. 
(donatiepercentage 1,4%)

€ 125 (€ 100 via BrightPensioen)
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Ziektepercentages in Nederland
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April 2020: 1,16% zieken
Hoe gaat het in Corona-tijd?
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November 2021: 2,0 % zieken
1,19 % = donatiepercentage BrightPensioen afgelopen 30 dagen

Hoe gaat het in Corona-tijd?



Preventie
• Voorkomen van ziekte
• Balans werken – leven - leren
• Succesvoller ondernemen

Ziekmelding bij arbodienstverlener
• Bij 3 weken ziek of wanneer je verwacht > 4 weken ziek te gaan zijn 
• Professionele begeleiding (ook als je GEEN donaties krijgt)
• Privacy gewaarborgd
• Aparte dienstverlening /           /             

aantoonbaar resultaat op bedrijfscontinuïteit

2 maanden wachttijd
• Bij aanvang minimaal 50% arbeidsongeschikt
• Maximaal 2 jaar donaties
• Na 2de maand check ao (Capability) inkomen en KYC (SharePeople)
• Eind 3de maand donaties (doorbetaling tot 75% aan het werk)

Arbeidsongeschikt?



Donaties

Max. 1x per maand
Donatieverzoek te voldoen via ideal). 
Persoonlijk bericht naar de zieke (indien je dat wil). 
Overzicht van al je donaties vind je op mijn.sharepeople.nl.

Van privé naar privé rekening
We delen geen betaalgegevens. 
Donaties gaan direct naar de arbeidsongeschikte. 
Betalingen NIET door intermediair te regelen.

Gemiddeld 1,4% van inkomen
Het bedrag van de donatie is maximaal 6% van het 
geselecteerde inkomen bij arbeidsongeschiktheid. 
(Alléén bij langdurig >6% ziekten!)



Deelnamevoorwaarden

Maximaal 59 jaar bij aanvang
Vervolgens kun je mee blijven doen tot je AOW-leeftijd.

Ondernemers uit Nederland
• (Zelfstandig) ondernemers, zzp’ers, start-ups, VoF, BV
• Ingeschreven bij KVK in Nederland
• NL-bankrekening (met Ideal kunnen betalen)

Niet arbeidsongeschikt bij aanvang
1. 100% arbeidsgeschikt (in staat je beroep uit te oefenen)
2. Niet te verwachten (de komende 6 maanden) door een 

reeds gediagnosticeerde ziekte of aandoening ziek te 
worden

3. Stress-gerelateerde klachten kunnen in 1ste jaar 
niet geclaimt worden (wél melden, we gaan helpen!)



We zien vertrouwen als een groot goed. 
Daarom zijn we een coöperatie. 

Onze deelnemers bepalen het succes en 
moeten daarvan kunnen profiteren.

SharePeople is een Social Enterprise
Impact first: Maatschappelijke missie voorop. 
Geld verdienen is geen hoofddoel, het is een 

middel om de wereld beter/mooier te maken. 

SharePeople Coöperatie

Deelnemer Shareholder Meewerker




