
5 VRAGEN AAN RUTGER WICHERS,  
CEO BIJ SENSARA
Rutger Wichers heeft vanuit een corporate omgeving de overstap gemaakt 
naar een scale-up. Hij is CEO van Sensara, dat gespecialiseerd is in slimme 
sensoroplossingen voor leefstijlmonitoring. Voor zijn team is hij op zoek naar 
een stevige rechterhand in de vorm van een commercieel directeur scale-up.  
In dit interview vertelt hij welke mogelijkheden de positie allemaal biedt en 
waarom werken bij een onderneming als Sensara zo inspirerend is. 

1. WAAROM HEB JIJ DE OVERSTAP GEMAAKT 
VAN EEN CORPORATE OMGEVING NAAR DE 
SCALE-UP SENSARA?

Tot het moment dat ik startte bij Sensara, heb ik 
gedurende mijn carrière bij al mijn werkgevers veel 
geleerd. Over hoe je een zelfsturend team opbouwt 
en bedrijfsprocessen verbetert en auto matiseert. 
Ook weet ik mensen te motiveren door inspirerende 
persoonlijke doelen te stellen en vergeet ik nooit 
hoe belangrijk het is voor een onderneming om 
het succes van behaalde resultaten te vieren.

Bij mijn laatste werkgever had ik een brede rol 
voor een Nederlandse vestiging binnen een 
groot Amerikaans bedrijf. We hadden een uniek 
concept ontwikkeld en zaten als MT in een super
positieve flow, toen helaas van bovenaf het besluit 
werd genomen om alle Europese vestigingen te 
gaan samenvoegen tot één groot bedrijf in Polen.

Persoonlijk was ik er inmiddels achter dat onder
nemerschap en ruimte voor ownership voor mij van 
cruciaal belang zijn om gemotiveerd te blijven. Als 
je zelf iets mag ontwerpen en bouwen, geeft dat 
zo eindeloos veel meer energie dan een pionnetje 
binnen een grote corporate zijn. Daarom ben ik op 
zoek gegaan naar een baan zoals die bij Sensara.

2. WAAROM IS HET ZO INSPIREREND OM 
LEIDING TE GEVEN AAN SENSARA? 

Sensara heeft een visie die een serieuze bijdrage 
kan leveren aan een beter leven voor onze dier
baren, namelijk onze ouders. Ik heb nooit een positie 
binnen het publieke domein en de zorg geambi
eerd, want dat leek mij veel te log en traag. Maar die 
gedachte bleek niet helemaal terecht. Bij Sensara 
werk je namelijk in een jong, ambitieus en energiek 
team, terwijl je tóch een bijdrage levert aan het 
probleem van de vergrijzing van onze samenleving. 

Met onze softwareoplossingen verhogen we én 
de kwaliteit van zorg én we verminderen de druk 
op de werkvloer. Daarom zijn we een club waar 
veel getalenteerde mensen willen aanhaken. 
Iedereen is er trots op om bij Sensara te werken 
en het is enorm inspirerend om aanvoerder van 
deze onderneming te zijn.

3. MOMENTEEL BEN JE OP ZOEK NAAR EEN 
COMMERCIEEL DIRECTEUR SCALE-UP. WAAR 
ZIT DE COMPLEXITEIT VAN DEZE ROL EN 
WELKE UITDAGINGEN HOREN HIERBIJ? 

De complexiteit, maar ook de uitdaging van 
deze rol is tweeledig. Ten eerste is onze huidige 
markt, de Nederlandse zorg, een afzet gebied 
waar het verkoopproces lang kan duren. Elke 
zorg instelling heeft verschillende Decision 
Making Units (DMU’s) en het is belangrijk om 
goed aan te voelen wat de juiste aanpak per 
DMU is. Zo kijkt de bestuurder vanuit wet en 
regelgeving, maar ook vanuit innovatie en werk
drukverlaging. Daar tegenover staat dat de ICT 
manager of innovatie manager bij beslis singen 
eerder de techniek en robuustheid laat mee
wegen, terwijl de zorgmanager juist het werk
proces als invals hoek heeft. 

De tweede grote uitdaging is onze internatio
nale ambitie. We zijn de afgelopen jaren druk in 
de weer geweest met de ontwikkeling van een 
goed schaalbare productmarktcombinatie en 
we staan nu aan de vooravond van de opbouw 
van een partnernetwerk in Europa. In de zorg
sector heeft elk land zijn eigen bij zonder heden 
en het vinden van de juiste partner binnen 
die markten is van essentieel belang voor de 
groei ambities van Sensara.

4. OP WELKE MANIER DRAAGT DEZE FUNCTIE 
BIJ AAN DE GROEI VAN EEN KANDIDAAT? 
WAT IS HET TOEKOMSTPERSPECTIEF? 

Sensara is de startupfase voorbij en staat aan 
de vooravond van internationale opschaling. 
De ambi ties van ons team, maar ook van onze 
aan deel houders, zijn groot en we willen echt 
de meest innovatieve oplossing binnen de zorg 
blijven bieden. Dat kan alleen als we ook blijven 
groeien in omzet.

De rol van commercieel directeur scaleup is een 
uiterst belangrijke sleutelpositie: als sparring partner 
en rechterhand van de CEO zal je een koers be
palende factor zijn voor Sensara en kun je echt je 
eigen plan maken om deze ambities te realiseren.

5. WAT MISSEN KANDIDATEN ALS ZE NIET VOOR 
DE FUNCTIE VAN COMMERCIEEL DIRECTEUR 
SCALE-UP BIJ SENSARA KIEZEN? 

Een zeer veelzijdige baan binnen een jonge ambiti
euze club waar je op alles invloed hebt. Zo hebben 
we een groot softwaredevelopmentteam dat alles 
voor je kan bouwen, terwijl ons projectenteam 
zorg draagt voor de soepele implementaties bij 
jouw klanten. Ons 24/7serviceteam monitort jouw 
opdracht gevers constant en houdt ze tevreden. Ook 
ben je naast sales en managementpartner verant
woordelijk voor productmanagement en marketing. 

We hebben een solide basis met onze aandeel
houders Van Herk en KPN, die ons alle vrijheid 
geven om onze eigen strategieën te ontwikkelen. 
Al met al een baan met heel veel mogelijkheden 
waar je flink kunt meebouwen aan de toekomst 
van Sensara!

NOG VRAGEN OVER DE FUNCTIE 
VAN COMMERCIEEL DIRECTEUR 
SCALE-UP BIJ SENSARA? 

Neem geheel vrijblijvend contact op met  
Karen Bausch: karenbausch@yer.nl of 
06 29 23 92 02.

“ ALS COMMERCIEEL DIRECTEUR SCALE-UP BIJ SENSARA 
BEN JE ALS SPARRINGPARTNER EN RECHTERHAND 
VAN DE CEO EEN KOERSBEPALENDE FACTOR.”

www.yerexec.com/10019219
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