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Introductie
De ontwikkeling van mobiele apps heeft de laatste 

jaren een enorme vlucht genomen. Voorheen werden 

apps vooral ‘native’ ontwikkeld. Deze native apps 

werden gebouwd voor een specifiek device of mobiel 

besturingssysteem. Dit zorgde ervoor dat je voor de 

ontwikkeling van een iPhone app een gespecialiseerde 

iOS developer nodig had en dat als je de app ook 

beschikbaar wilde maken voor Android, je ook nog een 

aparte Android developer nodig had. Met de komst van 

React Native veranderde dat. 

React Native is een door Facebook gecreëerd 

framework dat cross-platform mobiele app ontwikkeling 

mogelijk maakt. Zo kan het worden ingezet om een 

mobiele app gelijk voor zowel iOS als Android te 

ontwikkelen. Dat klinkt veel aantrekkelijker, maar is 

dat in de praktijk ook zo? De keuze voor React Native 

of native ontwikkeling is niet altijd even duidelijk. Het 

hangt af van een aantal variabelen, zoals de toepassing 

van de app. Moet de app vooral een specifieke 

handeling kunnen uitvoeren of gaat het meer om 

specifieke animaties of elementen in de app? In dat 

laatste geval kun je de app beter native ontwikkelen, 

omdat het naadloos aansluit bij de gebruikers van dat 

specifieke besturingssysteem. Om de keuze tussen 

Native en React Native te verduidelijken kijken we in 

deze whitepaper naar de voor- en nadelen van beide 

ontwikkelingsmethoden én leggen we uit hoe de 

ontwikkeling van een mobiele app verloopt.
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Native vs 
React Native 
ontwikkeling
Omdat native apps zijn ontwikkeld voor een bepaald device en het 

bijbehorende besturingssysteem, heeft het de mogelijkheid om device 

specifieke hard- en software te gebruiken. Zo kan het geoptimaliseerde 

prestaties leveren en profiteren van de nieuwste technologie (die het device 

toestaat), zoals biometrie (o.a. het herkennen van vingerafdrukken of 

gezichten) of augmented reality (AR). Native app development zorgt voor:

Betere en snellere app prestaties

De beste beveiliging

De beste gebruikerservaring (UX)

Een betere integratie van hardware en software specifieke oplossingen 

(bijvoorbeeld TouchID, Maps, NFC, Wallet, etc.)

Up-to-date zijn met de laatste innovaties vanuit Apple en Google

Naadloze integratie en ontwerp in lijn met het design van het device

Native



 Mobiele app ontwikkeling — Pagina 5

Native Vanwege de toewijding van native aan een specifiek 

device en/of besturingssysteem levert het apps op 

van hoge kwaliteit met de beste prestaties. Daarom is 

deze manier nog steeds gewild voor het ontwikkelen 

van veel apps. De volgende tabel geeft de voor- en 

nadelen goed weer:

Door de beste user experience kan je je echt binden 

aan je doelgroep. Dit zorgt voor hogere loyaliteit en 

kan resulteren in hogere conversie en retentie.

Doordat native apps in de code van het specifieke 

platform wordt geschreven, is het makkelijker om te 

debuggen.

Vanwege support van Apple en Google weet je dat 

native iOS en Android apps zeer betrouwbaar zijn.

Je kunt eenvoudig gebruik maken van toestel en OS 

specifieke functies.

Native apps hebben betere prestaties. Dat betekent 

hogere frame rates en snelheid, meer rekenkracht en 

grafische ondersteuning.

Complexe mobiele mogelijkheden, zoals AR, NFC 

en FaceID, kunnen het best worden ontwikkeld met 

native.

Native apps hebben een betere interactie met 

andere native apps en mogelijkheden van het 

platform, zoals de camera, Touch ID, Wallet en GPS.

Voordelen Nadelen

Doordat er twee aparte apps gemaakt moeten 

worden, één voor iOS en één voor Android, liggen de 

beginkosten om een app te bouwen hoger.

Doordat er twee aparte apps gemaakt moeten 

worden, kost het meer tijd om deze te ontwikkelen. 

Er is dus een langere time-to-market. 

De kans op bugs in de app is groter omdat je voor 

twee platformen ontwikkeld. Daarnaast moeten 

deze bugs apart opgelost worden in de iOS en de 

Android code.

Doordat er twee losse apps gebouwd worden, 

kunnen er verschillen in de implementatie ontstaan. 

Zoals de business logica en UX.

Aanpassingen in User Flows of nieuwe 

functionaliteiten moeten voor ieder 

besturingssysteem apart worden gebouwd.

Er is nagenoeg geen hergebruik mogelijk van reeds 

bestaande webinterfaces.

Voor het beheer en de doorontwikkeling heb je altijd 

2 developers met twee expertises nodig (zowel iOS 

als Android).
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React is een Javascript en User Interface (UI) library die gebruikt wordt 

voor het bouwen van UI-componenten. Het React Native framework 

gebruikt de componenten uit deze library om een vertrouwde “native” look-

and-feel te creëren, maar is in de kern anders. Het maakt namelijk geen 

gebruik van native componenten. Met React Native heb je één framework 

waarin er gewerkt wordt met één codebase. Van daaruit kun je met één 

druk op de knop de ontwikkelde app deployen naar meerdere mobiele 

besturingssystemen. Deze soepele manier van platformonafhankelijke apps 

ontwikkelen brengt een aantal voordelen met zich mee:

Het is makkelijk te gebruiken

Het is kosteneffectiever

Het is een open source framework

De mogelijkheid om meerdere componenten te hergebruiken

Seamless updates

React Native
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React
Native 

De grootste voordelen van React Native zijn dat je een 

app sneller kan ontwikkelen voor beide platforms en 

dat maakt het op zijn beurt ook kosteneffectiever en 

eenvoudiger te beheren. In de volgende tabel worden 

de voor- en nadelen tegenover elkaar gezet:

Kosteneffectiever, snellere oplevering en 

eenvoudiger in beheer.

Geen verschil in de gebruikservaring tussen iOS en 

Android.

Implementatie van business logica is gelijk op beide 

platformen. Dit zorgt voor een consistent gedrag 

voor zowel iOS en Android. Hierdoor hoeven bugs 

maar één keer opgelost te worden.

React Native heeft een grote gebruikersbase 

en developer community. Vanwege Facebook’s 

ondersteuning is doorontwikkeling gegarandeerd.

Hot- en Live reloading zorgen ervoor dat 

aanpassingen in de code in real-time 

zichtbaar zijn. Dit zorgt voor snelle debug- en 

ontwikkelmogelijkheden.

Voordelen Nadelen

Non-native code kan het lastig maken om 

problemen te vinden. Het kost daarom meer tijd om 

fouten op te lossen.

In de meeste gevallen wordt er geen  verschillende 

gebruikersinterface (UI) tussen iOS en Android 

toegepast. Nadeel is dan dat gebruikers dus niet hun 

herkenbare Apple of Google beleving krijgen.

Gecompliceerde grafische elementen en animaties 

zijn niet het sterkste punt van React Native. Doordat 

sommige van deze componenten niet kunnen 

worden geschreven met JavaScript moet je als 

developer ook ervaring hebben met native iOS of 

Android ontwikkeling hiervoor.

Google en Apple geven de native community 

toegang tot functies van updates voordat deze 

gereleased worden. React Native ontwikkelaars 

hebben dit voordeel niet en kunnen apps pas 

aanpassen na de release. Dit kan soms lang duren.
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De keuze om een app native of React Native te laten ontwikkelen hangt dus 

compleet af van je vereisten. Denk bijvoorbeeld aan: 

Verdieping

Wat is de toepassing van je app? 

Over welke functionaliteiten moet het beschikken? 

Wat is de verwachte time-to-market? 

Wie is de doelgroep? 

Wat is mijn budget?

Welke technologie wordt er al gebruikt? 

Kun je deze eventueel hergebruiken?

Volgens velen is React Native goedkoper en sneller om te ontwikkelen. Maar als je kijkt naar de iets langere termijn 

is dat nog maar de vraag. Voor de doorontwikkeling van een complexe React Native app heb je namelijk alsnog 

native developers nodig. Voor bijvoorbeeld maatwerk en app functionaliteiten die binnen React Native niet óf niet 

eenvoudig kunnen worden opgelost. Dit brengt uiteraard weer kosten met zich mee. Als we kijken naar een lange 

doorontwikkeling en een hoge complexiteit in de app dan zou het ook goed kunnen dat de kosten voor React Native 

development uiteindelijk hoger liggen. Een app maken blijft gedeeltelijk maatwerk! 
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Checklist

Wil je een app voor één platform (iOS of Android)?

Wil je een zeer gecompliceerde app die gebruik 

maakt van de mogelijkheden van het device?

Wil je de app lang blijven onderhouden, zonder 

het risico dat Facebook de React technologie niet 

langer ondersteund?*

Wil je dat de app nieuwe updates van het 

besturingssysteem bij de release ondersteund?

Heb je gelimiteerde middelen en wil je zowel een 

app op Android als iOS?

Wil je snel live en gebruik maken van snelle debug 

mogelijkheden als Hot reloading?

Wil je dat de app hetzelfde reageert op beide 

platforms?

Veel complexe business logica nodig in de app?

Vereiste Native

X

Nog niet overtuigd? Gebruik dan de 
onderstaande checklist:

React Native

X

X

X

X

X

X

X

* Dit risico is op dit moment vrij klein. Facebook heeft de laatste jaren steeds meer overgedragen aan de 
opensource community. Daarnaast zien we Facebook nog steeds heel veel investeren in React Native en de 
ondersteuning van nieuwe technologieën. 
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Case: Wie is 
de mol?
Voor een van de populairste Nederlandse TV-programma’s ‘Wie is de Mol?’ hebben 
we een native iOS app en een native Android app ontwikkeld. Om de extreme hoge 
pieken van inkomend verkeer voor, tijdens en direct na de uitzendingen op te kunnen 
vangen, hebben we ook een volledig schaalbaar backend platform gemaakt. Hierdoor 
kan de app 1 miljoen gebruikers bedienen. AVROTROS heeft hier gekozen voor native 
development, vanwege de gewenst hoge schaalbaarheid en complexiteit van de app. 

20% meer app gebruikers
Door nieuwe functionaliteiten aan de app toe te voegen, 

waaronder social media functies, hebben we een 

toename van 20% in het aantal gebruikers gerealiseerd 

in vergelijking met 2019. Afgelopen seizoen gebruikte 1 

van de 3 kijkers de app.

Hoge schaalbaarheid naar 1 miljoen 
gebruikers
Om ervoor te zorgen dat alle functionaliteiten ook 

tijdens de aflevering blijven werken is de backend 

schaalbaar gemaakt naar 1 miljoen gebruikers. Hierdoor 

kunnen alle gebruikers tegelijkertijd stemmen en de live 

statistieken bekijken.

Digital Impact Award
Wie is de Mol? is al jaren één van de best bekeken 

TV programma’s van Nederland. Data vanuit de app 

wordt ook gebruikt in het TV programma Moltalk. Niet 

voor niets is Wie is de Mol? ook winnaar van de Digital 

Impact Award.

Resultaten
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Case: MijnKPN
In samenwerking met KPN hebben wij met React Native de mijnKPN app voor iOS en 
Android ontwikkeld. Daarnaast waren wij ook verantwoordelijk voor de backend van 
de mijnKPN website. Deze platformen bieden selfcare-oplossingen voor klanten, zoals: 
inzichten in dataverbruik, factuurinformatie en de mogelijkheid om extra diensten af 
te nemen. Voor KPN was het belangrijk dat zij snel aanpassingen kunnen maken in de 
Android en iOS mijnKPN app. Daarom kozen zij voor React Native development.

Beoordeling van 4.4 in de App store en 
4.3 in de Play store
Met een veel gebruikte en hooggewaardeerde app zet 

KPN een stap vooruit in de customer experience. Samen 

met de KPN website bieden zij zo een omnichannel 

full service omgeving waarin de klant zelf het stuur in 

handen heeft.

1 miljoen klanten 24/7 monitoren
Meer dan een miljoen klanten gebruiken de app en/of 

selfservice website. Zij vertrouwen hier 24/7 op. Daarom 

krijgt ons DevOps team bij storingen een alert, zodat ze 

die snel kunnen oplossen.

Resultaten
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Hoe helpt 
Elements?
We zijn een onafhankelijk bureau met ruim 60 Elementeers 
van over de hele wereld. Vanuit Almere en Barcelona bouwen 
we innovatieve digitale producten voor mooie klanten als KPN 
en AVROTROS. Technologie heeft meer dan ooit invloed op elk 
aspect van ons leven. Niet alleen hoe we werken, maar ook hoe 
we leven. Toch geloven wij dat onze mensen altijd op de eerste 
plaats komen. Dit is wat Elements onderscheidt: we combineren 
onze persoonlijke aanpak en technisch vakmanschap in elke 
digitale ervaring die we voor onze partners creëren.

Het is onze verantwoordelijkheid om deze menselijke factor te 
behouden, zo laten we technologie niet alleen voor ons, maar ook 
met ons werken. Op deze manier blijven we de weg wijzen naar 
een slimmere, meer mensgerichte toekomst

Native Android App development

Native iOS App development

React Native development

Backend development

Frontend development

Consultancy en design

We bieden:

https://www.elements.nl/our-specialities/android-app-ontwikkeling
https://www.elements.nl/our-specialities/ios-app-ontwikkeling
https://www.elements.nl/our-specialities/react-native-app-ontwikkeling
https://www.elements.nl/our-specialities/backend-applicatie-development
https://www.elements.nl/our-specialities/frontend-platform-development
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Het ontwikkelproces van 
Elements in 4 stappen

1.  Elkaar leren kennen
In stap 1 leren we elkaar kennen door te kijken naar jouw doelen. 
Welke technologie gebruik je al? Hoe zit het met je gebruikers? 
We verzamelen verschillende insights over jouw bedrijf en 
relevante zaken om zo het beste digitale product te kunnen gaan 
ontwikkelen. Zo voorkomen we verrassingen.

2.  Technische knopen doorhakken
In stap 2 gaan we technische knopen doorhakken. Misschien is je 
merk al hartstikke sterk en maak je ook al gebruik van verschillende 
relevante technologieën. In deze stap bepalen we de meest 
duurzame technische oplossing en alignen we je tech naadloos 
met je merk.

3.  Creëren en coderen
Zodra alle neuzen dezelfde kant op staan gaan we in stap 
3 beginnen met het creëren en coderen van de app. Daarbij 
maken we gebruik van de nieuwste tech en ontwerpen we een 
ongeëvenaarde gebruikerservaring. Door middel van Agile sprints 
komen onze ontwikkelaars tot het meest optimale product voor 
jouw bedrijf.

4.  Product perfectioneren
Nadat versie 1 van de app is opgeleverd begint het eigenlijk pas! 
In stap 4 gaan we het product namelijk perfectioneren door het te 
testen onder de gebruikers. Welke feedback geven zij? Zijn er nog 
features die missen, die nog toegevoegd moeten worden? In deze 
stap gaan we de app uitbreiden, tweaken en perfectioneren. Net zo 
lang tot de app geheel naar wens is.
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Dan ben je bij Elements aan het goede adres! Wij 
adviseren je ook graag bij je keuze voor native of 
React Native mobiele app ontwikkeling. Neem 
contact op door te bellen of mailen naar Erwin. 
We horen graag van je!

Wil jij ook een mobiele app 
laten ontwikkelen?

Erwin

+31620475439

Erwin.vanderput@elements.nl


