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TEKST: SANNE WOLTERS

In de gaten houden...
Charlotte van der Straten (28)

S
inds de lancering in 
december 2015 gaat 
het Charly Cares 
voor de wind. Nog 
geen half jaar na de 

oprichting ontving het bedrijf 
al een investering van 150.000 
euro. In maart dit jaar kwam 
daar nog eens 400.000 euro 
groeigeld bij. Charlotte – 
Charly – van der Straten (28) is 
het enthousiaste brein achter 
de succesvolle oppas-app die 
drukke stadsouders helpt bij 
het vinden van een betrouw-
bare oppas in de buurt. 
Tijdens haar studententijd 
richtte Van der Straten haar 
eerste oppasdienst op. ‘Ik zag 
toen dat veel dingen niet goed 
waren geregeld, zoals vaste-
oppasdiensten.’ 
Veel oppassers van de nieuwe  
generatie willen zelf bepalen 
wanneer ze werken, waar en 
hoeveel. Door deze flexibiliteit 
zitten jonge ouders met de 
handen in het haar. Daarnaast 
zag Van der Straten dat de 
betaling vaak problemen ople-
vert. Veel ouders vergeten de 
oppas op tijd te betalen.
Dit moet met moderne tech-
nieken kunnen worden opge-
lost, dacht de onderneemster. 
‘Er was veel innovatie aan de 
gang, Airbnb en Uber kwamen 
op en parkeer-apps als Park-
Bee. Het linkje was toen snel 
gelegd.’ De app Charly Cares 
werd gebouwd en ouders 
vinden en betalen hun oppas 
nu via een app. ‘We hebben 

het offline-gebeuren online 
gemaakt, maar je moet ook 
kijken naar wat het gezin no-
dig heeft. Betrouwbaarheid is 
daarbij gigantisch belangrijk.’ 
Daarom combineert Charly 
Cares techniek met een per-
soonlijke screening. Toekom-
stige Oppas Angels, zoals de 
oppassers worden genoemd, 
moeten zich na inschrijving 
melden op kantoor en worden 
daar aan de tand gevoeld. ‘Wij 
moeten een prettig gevoel heb-

ben bij de kandidaat.’ Ouders 
moeten verplicht een review 
schrijven na elke oppasbeurt. 
Bij een mindere beoordeling 
van de Oppas Angel, wordt 
direct nagebeld om te vragen 
hoe dat zit. 
‘De app is slechts een handig 
middel, er zit veel mensen-
werk achter,’ zegt Van der 
Straten. Hiervoor vraagt 
Charly Cares een bijdrage 
aan de ouders in de vorm van 
drie abonnementen. Voor 6 

euro per maand en 3 euro 
per oppasdienst (exclusief de 
kosten voor de oppas) wordt 
een betrouwbare oppas gevon-
den die zelfs lastminute kan 
worden geboekt.  
Het ‘buurmeisje’ kan daar-
naast voor ouders nog steeds 
een optie blijven, en zelfs 
worden toegevoegd aan het 
oppasnetwerk in de app. Maar 
de groep drukke stadsouders 
groeit, waardoor er meer op-
passers voor overdag nodig 
zijn. Van der Straten: ‘Kun je 
het buurmeisje wel de hele 
middag alleen laten met een 
baby’tje? En kan het buur-
meisje wel met drie kinderen 
in een bakfiets door Amster-
dam rijden?’ 
Er wordt tegenwoordig veel 
meer van de oppas verwacht 
dan vroeger: kinderen van 
school halen, boodschappen 
doen, speelafspraakjes over 
de vloer. ‘Er is meer behoefte 
aan een oudere oppas. Eentje 
die bijvoorbeeld ook kan 
koken.’ En die is dus met één 
klik te vinden via de app. 
Charly Cares is actief in zes 
steden en daar komt zeer bin-
nenkort een zevende, de stad 
Leiden, bij. Maar hoe groot het 
bedrijf ook aan het worden 
is, Van der Straten en haar 
zakenpartner Xander Koenen 
willen de groei doorzetten. 
‘We moeten de kwaliteit wel 
blijven waarborgen. Zonder 
kwaliteit hebben wij namelijk 
geen bestaansrecht.’

‘Onze app is slechts handig middel’

Charlotte van der Straten: ‘Er is meer behoefte aan een oudere oppas’

Als de vaste oppas afzegt, zit de drukke stadsouder met de handen in het 
haar. Gelukkig is daar Charly Cares, een oppas-app. ‘De moderne oppas 

moet met drie kinderen in een bakfiets door Amsterdam kunnen rijden’ 
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