Web app of native app ontwikkelen?
Er worden steeds meer applicaties voor zakelijk gebruik ontwikkeld. Maar waar moet je
rekening mee houden als je voor de keuze staat een app te (laten) ontwikkelen? Welke
technieken zijn er beschikbaar en wat zijn de voor- en nadelen hiervan? Dit artikel geeft
je een kort overzicht van de verschillen tussen een Native-, Hybride- en Webapps. Op
basis van deze informatie kun je een keuze maken voor de juiste vorm en techniek voor
jouw app.
Soorten Apps
Er zijn twee verschillende soorten apps; Native en Web. De Hybride vorm is een combinatie
van beiden. Bij de ontwikkeling van een Native app speelt vooral het platform een
belangrijke rol. De meeste worden ontwikkeld voor Android en iOS, omdat zij nog steeds
het grootste marktaandeel hebben (49 versus 46 procent, Bron: StatCounter).
1. Native app
Is platformafhankelijk, maakt gebruik van functies op de smartphone en is alleen te
downloaden via de AppStore, Google Play of Windows Market. De ontwikkelkosten zijn vrij
hoog door de verschillende technieken per platform. Voorbeelden: Games, WhatsApp,
Skype
2. Webapp / Mobiele website / Smartmobiletour
Mobiele versie van de website en maakt gebruik van real time content. De Webapp hoef je
niet te downloaden, maar is bereikbaar via een mobiele browser. Het gebruik van
smartphonefuncties is beperkt (zie tabel hieronder). De ontwikkelingskosten liggen
gemiddeld lager dan die van een Native-app. Voorbeelden: m.youtube.com, m.facebook.
com, telegraaf.mobi
3. Hybride app
Combinatie van een Native- en een Webapp. Een Hybride-app heeft de flexibiliteit van een
Webapp, maar is platform onafhankelijk en kan gebruikmaken van een aantal functies van
de smartphone. De app moet gedownload worden via de AppStore, Google Play of
Windows Market. Voorbeelden: Nu.nl, Appie, Facebook
Voor- en nadelen
Elke oplossing heeft zijn eigen voor- en nadelen. De keuze voor de juiste techniek van de
app is afhankelijk van de behoefte van je doelgroep, toepassing, gebruiksvriendelijkheid en
niet onbelangrijk het beschikbare budget. (klik op afbeelding voor groter)

Vergelijk de mogelijkheden
Naast de voor- en nadelen van de soorten apps, zijn er verschillende mogelijkheden in
techniek, beheer en gebruik.

€ 1.500 - € 5.000
Snel met 4G

Beschikbare smartphonefuncties
Een smartphone beschikt over standaardfuncties, zoals een camera, contacten en GPS.
Deze functies kunnen geïntegreerd worden binnen de app. De mogelijkheden voor het
aanroepen van deze functies zijn beperkt voor Hybride en Webapps.

Conclusie
De keuze voor het ontwikkelen van een Native, Hybride of Webapp is afhankelijk van de
doelgroep, beschikbare budget, toepassing en gebruiksvriendelijkheid. Een Native app
draait op het apparaat zelf en kan gebruikmaken van functies van de smartphone. De
ontwikkeling van een Native app is redelijk kostbaar. Als je een kleiner budget hebt is een
Hybride of Webapp een betere optie. Deze is eenvoudiger te ontwikkelen en te
onderhouden. Denk vooraf goed na over welke techniek het beste past bij jouw concept.
Naast de keuze voor de juiste techniek draagt ook het concept, de distributie en promotie
bij aan het succes van de app!
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