31 mei 2012 , pag. 16

Orde in de chaos rond declaraties
ACHTERGROND
APP VOOR ZZP’ERS
3 Rogier en Claudia Brink
uit Groningen vergemakkelijken voorwerk nota’s
3 Communicatiedeskundigen bedenken app zonder
onnodige ballast

Door Anita Pepping
Groningen Al bladerend door de
eigen papieren agenda, speuren
naar declarabele uren en kilometers bedachten ze: "Dat moet gemakkelijker kunnen." De communicatieadviseurs Rogier Brink (45)
en zijn vrouw Claudia (38), allebei
zelfstandige zonder personeel, ontwikkelden de applicatie Coen. Een
simpele oplossing voor de chaos
rond de declaratie
Als zelfstandig ondernemers leven ze van uren en kilometers, zoals de meeste zzp’ers. Die moet je
dus goed bijhouden en aan het eind
van de maand declareren bij de
klant. Een arbeidsintensieve klus,
want niet elke dag hou je braaf altijd alle gegevens bij. Zeker niet als
je in je eentje werkt en geen uitgebreid boekhoudpakket bezit waar
zoiets standaard in zit.
Een gat in de markt, leek het de

Ð Claudia en
Rogier Brink.
Foto: Kees van
de Veen
communicatiedeskundigen, maar
ze waren er van overtuigd dat zoiets vast zou bestaan. Dus startten
ze vorige zomer hun zoektocht
door de applicatiewinkel van Apple
en ontdekten dat dergelijke toepassing niet bestaat. Tenminste niet in
de vorm die zij voor ogen hadden:
simpel en overzichtelijk. Rogier
Brink: "Er bestaat een app waar je
bijvoorbeeld alleen je uren in kunt
vullen of één waarbij het systeem
dusdanig ingewikkeld en uitge-

breid is dat je halverwege geen idee
meer hebt waar je bent en wat je
moet doen."
Het echtpaar besloot hun beider
spaarrekening aan te spreken, ging
op zoek en gaf opdracht aan het
Groninger app-bouwbedrijf BeepRoger. "We hebben allebei geen
verstand van techniek", zegt Claudia Brink. "Maar door onze communicatieachtergrond weten we wel
goed hoe je aansluit op de belevingswereld van consumenten.

Dus mocht onze app geen overbodige ballast hebben."
In de ontwikkelfase werd stevig
met de techneuten gediscussieerd.
Dat technisch de mogelijkheden
oneindig zijn weten ze wel, maar
voor de Brinks telde iets veel belangrijkers: de app moet gebruiksvriendelijk zijn. En dan de naam
van de app? "We gingen aanvankelijk voor een inhoudelijke naam,
maar die dekte de lading steeds net
niet. Het werd uiteindelijk de naam

van mijn overleden vader Coen",
zegt Rogier. "Een mooi eerbetoon
en bovendien is deze app een persoonlijke assistent en daar past zo’n
naam goed bij."
Coen is volgens de eigenaren geschikt voor iedereen die met uren
en kilometers te maken heeft. Het
beginscherm kent een kopje ’Ritten’ voor de kilometers en ’Uren’
voor de declarabele uren. Aan het
eind van de dag rinkelt een belletje
en kan de gebruiker met een paar
eenvoudige handelingen de uren
en kilometers toekennen aan de
juiste opdrachtgever. Aan het eind
van de maand stuurt de gebruiker
zijn rapportage naar een excell-bestand, klaar voor een officiële factuur.
Hoewel Coen weinig toeters en
bellen heeft, is toch één extra functie toegevoegd waar Brink trots op
is: "Je kunt klikken op het knopje
’Autoregistratie’ en dan wordt bijgehouden hoeveel kilometer je die
dag rijdt." En mocht je de functie
per ongeluk over het hoofd zien?
"Dan kun je alsnog begin en eindplaats invoeren en de kilometerstand vastleggen."
Coen is voor 2,99 euro te downloaden voor iPhone en iPad, zowel
in het Nederlands als in het Engels.
Over een tijdje hopen de Brinks ook
een versie te hebben die op het Androidsysteem draait.

