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 Calendar42
‘ Je kunt met één 
druk op de knop 
het rooster 
omgooien’

Start-up Kitchen Planning-app

René Bogaarts

Bij de derde start-up 
van Michel Boerrig-
ter en Jasper Hartong 
was het raak: een 
app voor plannen en 
roosteren, die vooral 
blijkt aan te slaan bij 
bedrijven. Inmiddels 
is Google ook aange-
schoven.

H
erleven de jaren van 
de internetbubbel? 
Start-up Calender42 
kreeg onlangs ruim 
€ 1 mln van informele 
investeerders, maar 

het bedrijf zelf bekommert zich nog niet 
om omzet of winst. Die houding zagen 
we al eerder. Oprichter Michel Boerrigter 
snapt de suggestie, maar wijst erop dat 
er één groot verschil is met vijftien jaar 
geleden. ‘Wij doen dingen die vandaag 
al geld opleveren.’ Calender42 heeft al 
verzekeraar Aegon, ziekenhuis Amphia, 
uitzendbureau Timing, schadeafhande-
laar Van Ameyde en het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu als klant. En 
Google is op afstand betrokken.

Calendar42 heeft een IT-platform ont-
wikkeld voor flexibel roosteren, planning 
en vervoer. Unieke elementen zijn onder 
meer het gebruik van actue le vervoerda-
ta, de mogelijkheid van alle deelnemers 
om te schuiven en de chatfunctie. ‘We 
maken het traditionele vooruitplannen 
overbodig. Als een gespecialiseerd ver-

pleegkundige onverwacht ziek werd, 
moest een ziekenhuis altijd lijsten met 
vervangers afbellen om te voorkomen 
dat de operatie moest worden afgelast. 
In C42 kunnen alle gekwalificeerde ver-
pleegkundigen met één druk op de knop 
worden benaderd’, zegt medeoprichter 
Jasper Hartong. Het platform kan vooraf 
ook de verpleegkundigen selecteren die 
op tijd aanwezig kunnen zijn. Als zij hun 
afstand tot de locatie delen, houdt C42 
rekening met hun reistijd. Ieders privacy 
blijft gewaarborgd.

Amphia gebruikt Calendar42 voor 
het inroosteren van verpleegkundigen, 
Van Ameyde voor afspraken tussen 
schade-experts en polishouders, Timing 
voor het inplannen van uitzendkrachten 
en Aegon voor de chauffeurs voor de 
bedrijfstop. Boerrigter: ‘Vroeger was 
iemand de hele dag bezig met plannen. 
Nu ziet de chauffeur van de ceo op zijn 
mobiel wie met welke auto waar rijdt. 
Hij kan ook meteen zien of een collega 
tijd heeft om tussen de bedrijven door 
een ritje naar Schiphol te maken om 
een gast op te pikken, want hij ziet de 
reistijd en weet hoeveel vertraging het 
vliegtuig heeft. Met onze chatfunctie 
kan hij ook doorgeven dat de gast liefst 
met een naambordje bij de gate wordt 
opgehaald.’

Tot de bronnen waaruit Calendar42 
put, behoort het platform Plannerstack, 
waarop diverse dienstverleners, open-
baarvervoerbedrijven, IT-consultants en 
overheden op basis van open data, open 
source en open standaarden samenwer-
ken. Calendar42 is een van de oprichters 
van Plannerstack. In juni sloot ook 
Google zich bij het netwerk aan. Voor 
Google Maps en de dienst Google Now, 
die gebruikers actuele reisinformatie 
en weerberichten geeft, gebruikt de 
Amerikaanse gigant de gegevens van 
Plannerstack.

Hartong en Boerrigter, die industriële 
vormgeving studeerden aan de TU Delft, 
richtten Calendar42 begin 2011 op. Het 
is al hun derde start-up. Tijdens hun 
studie ontwikkelden ze freelance IT-op-
lossingen, maar toen ze zagen dat hun 
klanten hiermee vervolgens smakken 
geld verdienden, gingen ze het anders 
aanpakken. In Zuid-Afrika zetten ze als 
eindexamenproject Plakkies op, een 
fabriek voor duurzame slippers, die wer-
den gemaakt van oude autobanden. De 
slippers lagen bij gerenommeerde win-
kels in Nederland, de inkomsten gingen 
naar projecten voor Zuid-Afrikaanse 
weeskinderen. 

‘We hebben allebei iets met IT en 
apps’, vertelt Hartong. ‘Toen we nadach-
ten over een eigen bedrijf, zagen we kan-
sen voor een slimme kalender-app voor 
mobieltjes. In eerst instantie richtten we 
ons op consumenten, maar we konden 
geen goede businesscase bedenken. Tot 
het zoveelste bedrijf informeerde of we 
niet iets voor hén konden ontwikkelen.’

De investeerder die al bij de start aan-
haakte, maar wiens naam Boerrigter en 
Hartong niet mogen noemen, kenden ze 
nog uit de tijd van Plakkies. Inmiddels 
heeft Calendar42 veertien medewerkers. 
Onlangs sloot een tweede investeerder 
zich bij de club aan. ‘We hebben samen 
nog steeds de meerderheid van de aan-
delen’, zegt Boerrigter. ‘De rest is in han-
den van de investeerders, de TU Delft en 
een deel van de medewerkers.’

Bij de laatste financieringsronde ble-
ven venture-capitalfondsen bewust op 
afstand, maar Boerrigter verwacht dat 
die straks wel aanschuiven. Hij hoopt 
dat Calendar42 eind 2016 ‘grote stap-
pen’ kan maken met nieuwe klanten in 
Nederland en het buitenland. ‘Voorlopig 
zijn we met verschillende partners bezig 
met het ontwikkelen van schaalbare 
stand-alonetoepassingen.’

Start-ups 
vertellen...

Op deze pagina 
bieden onder
nemers een kijkje 
in de keuken van 
hun jonge bedrijf.
Vaak komen 
zij ook aan het 
woord in het 
programma  
Zakendoen Met 
van BNR Nieuws
radio.

De radio
rubriek 
Startup 

Kitchen, on
derdeel van 
 Zakendoen Met, 
is elke maandag 
te beluisteren 
vanaf 14.38 uur en 
terug te luisteren 
via www.bnr.nl.
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