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ILLUSTRATIE: ARNOLD WEEL VOOR HET FD

‘Hebbe-apps’
om de financiële
warboel weer op
orde te krijgen
Met uw smartphone kunt u veel meer dan
internetbankieren en contactloos afrekenen. Vijf apps voor u beoordeeld op basis
van gebruiksvriendelijkheid en kosten.

Tom Loonen

H
Het gebruik van apps op onze
smartphones neemt een grote
vlucht, zeker voor financiële diensten. Volgens een recent rapport
van Google gebruikt 41 procent van
de mensen de smartphone voor
een vorm van financiële dienstverlening. Dit gebeurt dan met behulp
van minimaal twee financiële applicaties. En maar liefst 82 procent
gebruikt deze apps dan ook nog
eens wekelijks.
Wordt de smartphone nu nog
vooral gebruikt voor het controleren van betalingen en het saldo, dit is aan het verschuiven naar
meer complexe producten en diensten. Beleggen, verzekeren en financiële planning zijn activiteiten
die steeds vaker worden genoemd
door de smartphonegebruiker.
Wat maakt een financiële app

nou precies succesvol? Onlangs
maakte ING Bank bekend amper
een jaar na de introductie te stoppen met Twyp, een onlinebetaaldienst. Hiermee konden consumenten, ook niet-klanten van ING,
elkaar betaalverzoeken sturen.
De toegevoegde waarde voor de gebruikers werd als te laag ervaren.
Het meest gehoorde argument
voor het downloaden van een app
is dat de gebruiker verwacht dat
zijn leven er beduidend gemakkelijker door wordt. Wil een applicatie vaak gebruikt worden, dan is
het gebruiksgemak, waaronder
een goede navigatie, van groot
belang.
Hoe weet u welke apps er zijn?
Mond-tot-mondreclame blijkt nog
steeds de motor te zijn achter de
populariteit van apps.
Hieronder treft u vijf apps aan
met een beoordeling op basis van
drie criteria: toepasbaarheid in het
dagelijks leven, gebruikersvriendelijkheid en kosten. Natuurlijk
zit er enige subjectiviteit in de recensies, maar oordeelt u vooral
ook zelf. Mogelijk maken ze u het
leven op financieel gebied een
beetje gemakkelijker.
Tom Loonen is
freelancemedewerker van
FD Werk & Geld en werkzaam
bij Insinger de Beaufort.
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Pocket Expense
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Otly!

E

I

s het bijhouden van
een huishoudboekje nog wel van deze
tijd? Het is tijdrovend en vereist discipline. Toch is Pocket Expense het overwegen
waard. Waar andere apps
in staat zijn om budgetten bij te houden, andere juist weer om het rekeningverloop te volgen
of betalingen te doen, is
deze app in staat dit allemaal te combineren. Het
is mogelijk om diverse
bankrekeningen te koppelen. Ook creditcards
kunnen toegevoegd worden. Zo kan er gebudgetteerd worden voor een
eenmalige grote uitgave, maar ook bezuinigingen kunnen zo effectief
inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast is het
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handig dat Pocket Expense de mogelijkheid geeft
uitgaven traceerbaar te
maken in een agendaweergave. Met grafieken
en diagrammen wordt
prachtig inzage gegeven
in inkomsten- en uitgavenpatronen. Misschien
is de app niet geschikt
voor uzelf maar wellicht
wel voor uw puberende
kinderen. Kosten: €0,00.
Daarbij moet u wel accepteren dat er een reclame voorbijkomt. Met een
kleine bijdrage schakelt
u dat uit.

en app van
een Nederlandse fintechstart-up,
waarmee zakgeld voor
kinderen kan worden gespaard. De tijd dat kinderen een euro toegestopt kregen op zondag
ligt ver achter ons. Kinderen hebben vaak wel een
spaarrekening, maar leren de waarde van geld
pas laat. Zoals oprichter
Lior Bornshtain het verwoordt: ‘Kinderen denken vaak dat geld uit de
muur komt.’ Ouders verrekenen de persoonlijke uitgaven vaak niet
met het (digitale) zakgeld. Daarnaast willen
kinderen hun geld online gebruiken voor telefoonabonnementen en
iTunes-kaarten. Het leuke
van de app is dat uw kinderen via een ‘companion’-app kunnen meekijken hoeveel ze gespaard
en uitgegeven hebben.
Otly! is druk doende om

Investing.com

Z
links te leggen met banken om zo realtime inzage te geven in het betaalverkeer. Nu moet dat nog
handmatig. Onder de Europese betaalrichtlijn
PSD2 wordt dit verleden
tijd. Dit voorjaar wordt het
mogelijk dat kinderen digitaal autorisatie vragen
aan hun ouders voor een
aankoop in een winkel.
De ouders autoriseren
en betalen deze aankoop
en deze wordt verrekend
met de rekening bij Otly!.
De kinderen krijgen dan
een digitale giftcard waarmee ze direct de aankoop
kunnen doen. Met de app
voor de ouders kunnen
die zien wat en hoeveel
hun kroost uitgeeft. De
app is gratis.

oekt u een complete, Nederlandstalige beleggingsapp
zonder onnodige fratsen? Dan is de app Investing.com wellicht iets
voor u. De app zegt te
kunnen bogen op maar
liefst 11,6 miljoen unieke bezoekers per maand.
U kunt er realtime financiële markten volgen
en zo’n 40.000 financiële instrumenten. Er zijn
streaming grafieken, actueel financieel nieuws,
technische analyses en
een ‘brokersdirectory’ be-

schikbaar. Handig is een
economische kalender
en de mogelijkheid om
eenvoudig een eigen portefeuille te volgen. Ideaal voor mensen die zeer
actief zijn in de financiële wereld. Misschien één
minpuntje: er is veel reclame, maar de app is
dan ook gratis.
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Boekhouden

4

Shoeboxed

E

en van de grotere lasten voor
ondernemende mensen is
het voeren van de boekhouding. Betalingen via
de bank zijn nog eenvoudig te ordenen, maar zodra er bonnetjes aan te
pas komen is de kans op
chaos groter. Een handige app om de bonnetjes te scannen, te rubriceren en te archiveren
is Shoeboxed. De onderneming bestaat nu bijna 10 jaar en heeft maar
liefst een miljoen gebruikers. Mike Hourigan van
Shoeboxed geeft aan dat
het principe simpel is.
Het bonnetje wordt ingescand en direct verwerkt.
De toepasbaarheid van
de app ligt dus in de kwaliteit van het inscannen.
Mike stelt dat 90% van de
informatie van een bonnetje meteen goed ingelezen wordt. De rest
moet helaas handmatig
bijgewerkt worden. De
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Camcard

H
meest uitgeklede variant
van Shoeboxed is gratis.
Er kunnen dan vijf bonnetjes per maand ingescand worden, de overige zult u handmatig
moeten toevoegen. Voor
veel zelfstandigen zal
dit niet toereikend zijn.
Met een klein abonnement zal de gemiddelde zzp’er wel gered zijn.
Daarmee kunnen maandelijks vijftig bonnetjes
verwerkt worden. Vervolgens exporteren naar bijvoorbeeld QuickBooks,
Evernote en Excel is
probleemloos. Kosten:
$ 9,95 per maand voor
een Lite-abonnement.
Na een proefperiode is
wel minimaal een jaarcontract vereist.
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erkent u dit?
Een grote
stapel visitekaartjes op
uw bureau ligt steeds in
de weg. De stapel groeit
en op het moment dat u
het kaartje van die ene
persoon moet hebben,
moet u de hele stapel
doorwerken. Met Camcard is dat verleden tijd.
U maakt al die papieren
visitekaartjes digitaal en
slaat ze op. Er zijn nogal wat van dit soort apps,
maar eenvoud maakt
Camcard aantrekkelijk.
Zo kunt u adressen vrij
eenvoudig automatisch
laten toevoegen. Het onderling uitwisselen van visitekaartjes is eenvoudig,
maar er is ook een interface met e-mail mogelijk.
Tot slot is het maken van

selecties kinderlijk eenvoudig. Er zijn twee kleine
nadelen. Het zogenoemde ‘duplexing’ is niet mogelijk. Er zal dus een foto
van zowel de voor- als
de achterzijde gemaakt
moeten worden. En de
opmaak van de tekst op
basis van de foto is niet altijd accuraat. Handmatige aanpassingen zijn dan
nodig doordat de app bepaalde lettertekens niet
herkent. De app is gratis
tot tweehonderd contacten, daarna betaalt u tijdelijk $0,99.

