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Introductie
Het is geen geheim dat de manier waarop we media 

consumeren de afgelopen jaren enorm is veranderd. 

Smartphones, tablets en smart tv’s hebben het 

kijkgedrag van consumenten getransformeerd. De 

groeiende markt aan streamingdiensten en on-demand 

tv zijn hier voornamelijk verantwoordelijk voor. 

Mede door COVID19 heeft de digitale transformatie 

in de media-sector overduidelijk een boost gekregen, 

mensen met een abonnement op een krant maken 

steeds meer gebruik van digitale abonnementen en 

de concurrentie in de audio-on-demand markt groeit. 

Bovendien luiden de groei van online platforms en het 

toenemende aantal betalende gebruikers van live en 

on-demand diensten geleidelijk de teruggang in van het 

traditioneel lineair televisiekijken. De verschuiving naar 

online geldt niet alleen voor gebruikers, maar ook voor 

adverteerders. Google en Facebook profiteren hier het 

meest van.

Dit zorgt ervoor dat traditionele mediabedrijven op 

zoek moeten naar nieuwe business modellen om 

de doelgroep blijvend te bedienen. Dit kan tot stand 

komen door middel van samenwerkingen met andere 

mediabedrijven of juist concentratie in een nichemarkt.

“Apps gericht op de Nederlandse 
markt bereikten in 2020 iedere 
dag maar liefst 72% van alle 
Nederlanders.”

In tegenstelling tot wat vaak wordt gezegd is de strijd 

om de Nederlandse media consument is nog lang niet 

gestreden. Mogelijkheden om te interacteren met je 

doelgroep zijn legio: van second screen naar first screen 

tot interactie met een app, om bijvoorbeeld te stemmen 

tijdens een live tv-uitzending, tot het verbinden van een 

doelgroep met een fan-app zoals de populaire Wie-is-

de-Mol app. Maar ook meespelen met De Slimste Mens, 

Jachtseizoen, of het kiezen van player of the match 

van Budweiser of driver of the day van Formule 1. 

Recentere ontwikkelingen zijn location based apps die 

gebruikt kunnen worden om een extra offline dimensie 

te geven aan een programma, zoals wordt gedaan 

in ‘Het verhaal van Nederland’ van de NTR. Dit is een 

goed voorbeeld van één de mogelijkheden van een 

mobiele app, gedreven door het intensievere gebruik van 

smartphones, buiten de deur. 

Om door te breken in het mobiele digitale domein is 

een strategisch plan nodig. Een plan waarin wordt 

nagedacht over waar het publiek zich bevindt, op welke 

platformen je je moet richten en hoe je met een merk 

aanwezigheid op deze platformen kunt creëren. In 

dit whitepaper leggen we uit welke veranderingen de 

mediasector, bestaande uit omroepen, radiozenders, 

uitgeverijen en productiemaatschappijen hebben 

doorgemaakt, wat de anatomie van een goede mobiele 

app is en hoe je een digitale strategie ontwikkeld, 

waarbij je de moderne media consument bereikt en 

vasthoudt.

https://ntr.nl/Het-Verhaal-van-Nederland/476
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Doelgroepen 
veranderen
Oudere generaties hebben de tijd nog meegemaakt 

waarin de media verzuild was. Er was sprake van 

een opdeling van de maatschappij op basis van 

maatschappelijke opvattingen, opleidingsniveau 

en geloofsovertuiging. Iedere stroming had eigen 

organisaties op alle terreinen van het maatschappelijk 

leven: politiek, onderwijs, sport en media: krant, radio 

en televisie omroepen. Tegenwoordig is er geen sprake 

meer van deze verzuiling en ‘leven’ jongere generaties 

‘in de media’ waar alle vormen crossmediaal door 

elkaar en in elkaar overlopen. Dit zorgt ervoor dat 

er minder loyaliteit is aan een platform, omroep of 

een programma, op basis van iemands achtergrond. 

Media bedrijven dienen hun doelgroep voor zich te 

winnen en vast te houden met hoogstaande content 

die aansluit op hun behoefte via de kanalen waar ze 

“leven”. Daarnaast is mediaconsumptie steeds meer 

een individuele beleving geworden. Los van de grote live 

sportevenementen als EK of Wk voetbal, de Olympische 

Spelen of Formule 1. 

Het publiek is daarmee geëvolueerd van kijker naar 

gebruiker. Mensen kijken niet alleen passief naar 

content binnen de media-apps op hun mobiele devices. 

Ze zijn steeds actiever aan het consumeren, delen en 

interacteren. Mensen willen praten over wat ze zien en 

sociale media stimuleren deze trend. Dit interactieve 

element is enorm belangrijk voor het aanbod van media 

organisaties; voor zowel live als on-demand. 

“Op dit moment groeit een hele 
generatie op met het idee dat je altijd 
en overal alles kunt opzetten wanneer 
je maar wilt”

Deze trend suggereert dat integratie van sociale 

functionaliteit organisaties kan helpen bij het bereiken 

van meer publiek, meer betrokkenheid, en zelfs het 

aanboren van nieuwe inkomstenbronnen. 

In de huidige tijd zijn de gebruikers aan zet. Zij bepalen 

wanneer en aan welk platform ze  aandacht geven. 

In een tijd waar iedereen met 1 druk op de knop te 

bereiken is, is aandacht het nieuwe goud.
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Online strategie 
ontwikkelen

Eén van de belangrijkste doelstellingen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van een online strategie 

is het beter bedienen van de doelgroep en aansluiten op hun behoefte. Door die in kaart te brengen, kunnen 

hier de middelen voor bepaald worden. In de meeste gevallen bestaat de fundering van de online strategie uit 

een website of een applicatie en combinatie met social media. Voor het succesvol implementeren van een 

online strategie voor mediabedrijven identificeren we een vijftal onmisbare elementen:

Verrijking van het aanbod

Interactie met de doelgroep

Gamification

Optimalisatie met data 

Uitbouwen van de doelgroep

Verandering in media consumptie
Binnen 10 jaar is de manier van mediaconsumptie drastisch veranderd. 
Dagelijks smartphonegebruik groeit ten koste van andere mediakanalen. 
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Online strategieVerrijking van het aanbod
Als het aan de content-consument ligt wordt het 

media aanbod vandaag de dag decentraal en breed 

gedistribueerd, naar het platform van hun keuze. 

Aanvullende content op het basis aanbod is een goede 

manier om de doelgroep te stimuleren van je digitale 

platformen gebruik te laten maken.

Uitgeverijen

Door een koppeling te maken van een offline platform 

zoals een magazine, naar een online omgeving 

komen vele nieuwe mogelijkheden beschikbaar. Denk 

bijvoorbeeld aan de toevoeging van een webshop, 

of featured content in samenwerking met partners. 

Een goed voorbeeld is het &C magazine van Chantal 

Janzen wat hiermee een echt lifestyle content-

brand is geworden met een maandelijks magazine, 

online platform, social media, mobile app, eigen tv-

programma’s en events.

Radio

Al decennia lang is radio een van de belangrijkste media 

om 1-op-1 contact te hebben met consumenten. Van 

oudsher hebben radiostations een hoog interactie 

gehalte. Al lang kunnen luisteraars hun favoriete 

nummer telefonisch aanvragen of meespelen met een 

spel. Met de komst van de mobiele telefoon verschoof 

de communicatie vooral naar SMS, waarbij veel 

luisteraars tegelijk kunnen reageren op de oproep van 

de DJ van dienst. 

Door de digitale ontwikkelingen van de afgelopen jaren 

hebben radiostations steeds meer de mogelijkheid 

om hun aanbod te plooien naar de behoefte van de 

luisteraars. Een goed voorbeeld van een zender met 

een sterke online (en digitale) strategie is Q-Music. Hun 

strategie heeft ervoor gezorgd dat ze in oktober 2021 

marktleider zijn geworden. 

Dit succes is te danken aan hun always-on strategie 

waarin radio ‘overal’ moet zijn: Onderweg langs de 

snelweg, op stations en op social media. Hiermee 

zetten ze de luisteraar in het middelpunt en passen 

ze digitale uitingen aan aan het tijdstip van de dag. 

‘s Morgens zie je uitsluitend advertenties van de 

ochtendshow op internet, of digitale abri’s en billboards. 

Ook zijn de social mediakanalen enorm belangrijk waar 

weekoverzichten en clips van de leukste momenten uit 

shows worden gedeeld. Op die manier is Q-music altijd 

in de leefwereld van de luisteraars. Wat ervoor zorgt dat 

meer mensen naar de radio gaan luisteren.

TV & Productiemaatschappijen

Om kijkers van een lineaire uitzending om te zetten 

in gebruikers is het verrijken van de programmering 

binnen het online domein een belangrijke doelstelling. 

Dit kan al op eenvoudige wijze door het bieden 

van achtergrondinformatie op de website over de 

programmering, of het bieden van een terugkijk 

mogelijkheid (on demand). Dit zijn basiselementen 

binnen een online strategie die op orde moeten zijn. Om 

engagement te creëren moeten merken een stap verder 

gaan.
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Voor omroepen is het verrijken van de programmering 

een van de doelstellingen binnen het online domein. Dit 

kan al door op de website achtergrondinformatie over 

programma’s te tonen, of het bieden van een terugkijk 

mogelijkheid (on demand). Daarom is het belangrijk om 

te investeren in interactie, innovatie, cross promotie en 

marketing, om zo als omroep het aanbod op de meest 

geschikte platformen aan te bieden.

Naast de traditionele programmering zijn er tal van 

mogelijkheden om de interactie aan te gaan met de 

doelgroep naast lineaire televisie: van social media, 

apps, quizzen, podcasts, short video’s tot interactieve 

documentaires. Dit alles draagt bij aan de customer 

journey van het juiste publiek. Alleen door interactie aan 

te gaan weet je echt wat er speelt bij de kijkers en leren 

zij niet alleen jouw aanbod kennen, maar leer jij beter 

inspelen op de behoeftes van de kijker. Door gebruik 

te maken van cross navigatie leid je de doelgroep naar 

de non-lineaire content rondom je programmering: 

bijvoorbeeld van programma naar de app en van socials 

naar de podcasts. Je content is hierdoor zowel offline 

als online goed vindbaar en bovendien is je brand breder 

herkenbaar én inzetbaar.  
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Online strategie
Engagement, of in het Nederlands betrokkenheid, met een doelgroep, is enorm 

belangrijk. Hoe zorg je ervoor dat consumenten interacteren met je merk? Binnen 

de interactiemogelijkheden identificeren we een aantal manieren hoe doelgroepen 

betrokken zijn met een merk:

Interactie op de website van je merk, waarbij de doelgroep gericht op zoek is naar informatie;

Interactie tussen mensen binnen de doelgroep: bijvoorbeeld wanneer er op Twitter gepraat wordt over je merk;

Interactie op de sociale kanalen van je merk, waarbij je 1 op 1 in contact staat met de doelgroep. Dit kan een like 

zijn op een Instagram post op of een reactie op een Facebook video;

Interactie binnen een fan-app gefaciliteerd door je eigen organisatie. Hierbij heb je ultieme controle over de 

communicatie richting je doelgroep en de manier hoe zij interacteren met je merk. Denk bijvoorbeeld aan stem 

app van het Eurovisie Songfestival, waar miljoenen fans met elkaar en het Songfestival bezig zijn op hetzelfde 

moment, of een gratis app van een radiozender waar berichten mee verstuurd kunnen worden, om zo contact te 

hebben met de DJ, mee te dingen aan een prijsvraag of ‘gewoon’ te luisteren naar je favoriete zender.

Interactie met je doelgroep

”Het voordeel van digitale interactie 
is dat alles meetbaar is en inzichtelijk 
is te maken, zo kan je sturen op 
resultaten en snel behoeftes peilen 
van je doelgroep.”

Interactie wordt bereikt door in te spelen op de emotie 

van de gebruikers. Echter zijn zij wel de eersten die 

in actie moeten komen. Om de interactieve app te 

gebruiken, moeten ze eerst de software downloaden 

uit de Apple App Store of Google Play op hun mobile 

device. Deze apps worden ook wel native apps genoemd 

omdat ze specifiek zijn gebouwd in de programmeertaal 

van het besturingssysteem. Eenmaal geïnstalleerd 

op hun smartphone kunnen gebruikers genieten van 

gepersonaliseerde of exclusieve content, augmented 

reality, interactieve games, digitale lidmaatschappen, 

push notificaties of andere relevante manieren van 

interactie. Een voordeel voor media organisaties is dat 

hun doelgroep steeds vaker het grootste deel van de tijd 

op hun smartphones doorbrengt en gebruik maakt van 

interactieve applicaties. Zorg dus dat je bent waar je 

doelgroep zich bevindt.

https://www.elements.nl/nl/downloads/whitepaper-mobile-app-development
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Online strategieGamification
In het dagelijk leven zien we steeds meer gamification 

toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan de snelheidsmeter 

in de wijk die een groene smiley toont als je je aan de 

juiste snelheid houdt, of simpelweg het zien van je 

voortgang tijdens het lezen van een digitaal artikel. 

Het aantal toepassingen van gamification groeit 

sterk, omdat het een sterk middel is gebleken voor 

gedragsverandering. Slimme media organisaties spelen 

hierop in.

“Het aantal toepassingen van 
gamification groeit sterk omdat het 
goed werkt om gedragsverandering in 
te zetten.” 

Gamification wordt gekenmerkt door 

feedbackmechanismen met spelelementen, spelregels 

en beloningen, die ervoor zorgen dat de aandacht 

van gebruikers en interne en externe motivaties bij 

vrijwel elke vorm van activiteit worden verbeterd. 

Psychologisch gevalideerde spelelementen die bij 

gamification worden gebruikt, inclusief punten en 

niveaus, zullen de houding en het gedrag van gebruikers 

op subtiele wijze beïnvloeden. Zo zorgt gamification 

er niet alleen voor dat de beleving compleet verandert, 

maar maakt juist de kern van de beleving interessanter. 

In vergelijking met activiteiten die geen gebruik maken 

van gamification, zal gamification daarom waarschijnlijk 

grotere veranderingen teweegbrengen in het gedrag en 

de houding van gebruikers.

Dit gedrag wil je naar jezelf toe trekken: Tijdens het 

Songfestival staat Twitter vol met kritiek. Niet alleen 

oordeelt men over de liedjes, maar ook het uiterlijk en 

kleding van de artiesten. Door dit om te zetten in een 

functionaliteit waar cijfers gegeven kunnen worden is er 

een spelelement toegevoegd waar behoefte aan is. En 

vergeet ook niet de applaus functionaliteit, waar je door 

middel van een druk op de knop je applaus voor een 

optreden kan laten horen.

Een ander bijvoorbeeld is de Wie is de Mol app waar 

honderdduizenden gebruikers wekelijks met elkaar 

strijden om een zo hoog mogelijke score te behalen met 

de juiste verdenking. De beleving van het programma 

wordt een stuk spannender, omdat de gebruiker middels 

zijn verdenking echt onderdeel uitmaakt van het spel 

wat door de kandidaten gespeeld wordt. 

https://www.elements.nl/cases/wie-is-de-mol-app
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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

Bekijk case

https://www.elements.nl/cases/wie-is-de-mol-app
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Online strategieData als basis voor verbetering
Datagedreven organisaties zijn succesvoller dan 

organisaties die geen gebruik maken van inzichten die 

met dataverzameling binnen handbereik komen. Binnen 

het bedrijfsleven zorgen deze inzichten voor positieve 

ontwikkelingen als verbeterde besluitvorming, betere 

bedrijfsvoering en een sterkere klantbetrokkenheid. 

Een datagedreven organisatie worden is niet 

eenvoudig, want data en technologie alleen kunnen een 

organisatie niet succesvoller maken. Ook is het nodig 

om de mentaliteit van medewerkers te veranderen 

en commitment hierop te krijgen. Het effectief 

bevorderen van verandering vereist bestuurlijke invloed, 

wendbaarheid, capaciteit om data te verwerken en deze 

te interpreteren en een achterban om ervoor te zorgen 

dat processen en technologieën aansluiten bij de 

missie, doelen en behoeften van de hele organisatie. 

De organisatie Verenigde Internet Exploitanten 

(VINEX) is in 2015 het Nederlands Online Bereik 

Onderzoek (NOBO) gestart. Sindsdien is NOBO in 

staat om het internetgedrag van de Nederlander op 

alle mediaplatforms te meten, zowel cross-device als 

per mediakanaal. Iedere dag opnieuw. De data die 

verzameld wordt geven een totaalbeeld van het bereik 

en het profiel van een media merk. Met zowel het 

bezoek aan websites als het gebruik van apps. Deze 

leggen zij in maandelijkse en jaaroverzichten vast. 
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Alle mediamerken die er in Nederland toe doen, zijn in 

de data opgenomen. Het zijn zowel merken die zich op 

een breed publiek richten als merken die een specifieke 

niche of doelgroep bedienen. Doorvertaald naar de 

media sector waarbij de gebruiker altijd centraal staat 

betekent dit, dat mediabedrijven een duidelijk beeld 

kunnen krijgen van hun bereik en zij hun aanbod kunnen 

aanpassen aan de resultaten die hieruit voortkomen.

Gesteund door een data cultuur en de juiste technologie 

kunnen mensen vragen stellen, kritisch naar ideeën 

kijken en beslissingen baseren op data, in plaats van 

alleen op intuïtie. En het stimuleert de eensgezindheid 

als iedereen aan dezelfde missie werkt om de 

organisatie en zichzelf te verbeteren met de kracht van 

data.

Hoe reageert het publiek op social media tijdens uitzendingen?

Hoe is de interactie tussen de app en de gebruiker voor tijdens en na een uitzending?

Via welk platform is de meeste interactie?

Hoe maakt het publiek gebruik van nieuwe content?

Op welke manier wordt er over de content gesproken?

Is er na verloop van tijd een stijging of daling te zien van het aantal gebruikers?

Zijn er verbanden te leggen tussen gebruikersdichtheid en activiteit in de app of via het platform?

Op die manier kunnen omroepen snel conclusies trekken 
en acties verbinden aan inzichten, zoals:
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Online strategiSpeel in op emotie
Emotie is een van de basisingrediënten van een sterke 

content strategie. Wil er een werkelijke relatie met enig 

publiek ontstaan dan zal de emotie moeten worden 

aangesproken. Zonder emotie geen betrokkenheid, 

zonder betrokkenheid geen aandacht. En zelfs als er 

al een mate van aandacht is dan wordt het nauwelijks 

verwerkt. De impact blijft uit. Belangrijke emoties waar 

online op ingespeeld kan worden zijn. Positiviteit en 

blijdschap, verwondering en verbazing, vertrouwen 

en enthousiasme. Denk aan verschillende ‘feelgood 

content’, maar ook het uitlichten van reviews of een 

totaal verrassende wending in reclames. 

Biedt content op de juiste manier aan

Traditioneel maakten omroepen met een digitaal 

platform eenvoudige video on demand-functionaliteit 

beschikbaar, waarbij kijkers konden kiezen uit een 

bibliotheek met oude afleveringen. Dit is tegenwoordig 

nog steeds een noodzaak voor digitale media platforms, 

maar het is het absolute absolute minimum. Nieuwe 

doelgroepen verwachten robuustere ervaringen en 

betere functies.

Zo gebruiken jongere generaties media consumenten 

vaak naast of in plaats van het televisiescherm hun 

mobiel als tweede scherm. Dit device is uitermate 

geschikt om interactie mee te hebben tijdens 

uitzendingen, zoals op social media, of in een app 

om te stemmen. Ook is er de mogelijkheid om de app 

helemaal los te trekken, zoals bij Jachtseizoen, waar de 

app gebruikt kan worden om zelf te spelen. 

Met de toegenomen concurrentie om de aandacht 

van consumenten zijn veel niches verzadigd. Het 

aanbieden van gepersonaliseerde en exclusieve content 

is een van de belangrijkste elementen in de strijd om 

de aandacht. Door aanwezig te zijn op verschillende 

relevante platforms waar je doelgroep zich bevindt en 

specifiek voor deze kanalen content te maken, zal je de 

doelgroep makkelijker aan je binden. Vaak ligt er binnen 

een strategie focus op enkele platformen, met elk een 

andere intensiteit. Denk aan Instagram Reels video’s of 

toegang tot een online member community.

Houd het eenvoudig

Gebruikers moeten je platform snappen vanaf het 

eerste moment dat ze hem gebruiken. Als mensen 

niet snappen hoe je app werkt, of is de routing van 

je website onduidelijk en mist het in de ogen van de 

gebruiker een doel, dan zijn zij snel weg en komen 

ze niet meer terug. Zorg vooral dat het doel duidelijk 

is. Begin simpel en voeg eventueel later nieuwe 

functionaliteiten toe. 

“Als je niet in 2 zinnen kunt uitleggen 
hoe je app werkt is hij niet goed”
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Case: Eurovisie 
Songfestival
Voor het Eurovisie Songfestival hebben we in samenwerking met Avrotros gewerkt aan 
het ontwikkelen van een mobiele app waarmee alle kijkers live kunnen stemmen op 
hun favoriete act, liedje en outfit. Vanwege de populariteit van het Songfestival moet 
de app een veel gebruikers tegelijk aankunnen.

Elements ontwikkelde de Nederlandse Eurovisie app in samenwerking met de 
Avrotros. Het Songfestival werd op 18, 20 en 22 mei 2021 in Rotterdam gehouden, 
waarbij 41 landen streden om de titel. Tijdens de finale keken zo’n 4 miljoen 
Nederlanders live naar de show, wereldwijd waren dat er 180 miljoen.

Om de extreem hoge pieken van traffic influx voor, tijdens en na uitzendingen van de 
shows aan te kunnen, is het backend platform volledig geoptimaliseerd en schaalbaar. 

Meer dan 7 miljoen beoordelingen 
tijdens de liveshows
Door de populariteit van het Songfestival hebben 

meer dan 250.000 mensen de app gedownload en 

zijn er meer dan 7.000.000 beoordelingen gegeven.

Backend die peak loads aan kan
Om een stabiele prestatie van de app tijdens 

de liveshow te garanderen, werd de backend 

geoptimaliseerd om hoge gebruikersaantallen 

aan te kunnen.

Resultaten

Bekijk case

https://www.elements.nl/cases/eurovisie-songfestival-app
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Een online media strategie ontwikkelen gaat verder dan 

het bouwen van een app en hier je bestaande content 

in aanbieden. Het gedrag van het publiek is veranderd. 

Ze willen niet een eenvoudige video on demand service 

op hun mobiele apparaat. Om je app succesvol te laten 

zijn, moet je verder gaan dan de basis. In dit hoofdstuk 

gaan we in op features en functionaliteiten die een 

media-app moet hebben om het soort ervaringen te 

bieden waar de moderne media consument naar op 

zoek is.

De ingrediënten 
van de perfecte 
media app

Multi-device en cross platform: Mobile first / online first

Technische infrastructuur: Hoge schaalbaarheid, prestatiebeheer en flexibiliteit

Continu testen: Usability, load en gamification testing

Feedback loop: Direct inzage in je interactie

Data gedreven werken: Haal meer uit je applicatie
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Multi-device &    
  cross platformMulti-device & cross platform

Mobile first / online first

We zijn tegenwoordig apparaat- en platform 

onafhankelijk op zoek naar kwalitatieve content die 

zowel in de huiskamer als onderweg is te consumeren. 

Met de mogelijkheid om te kijken, luisteren en shoppen 

op smartphones, tablets en smart-tv’s moeten content 

providers platformonafhankelijk aanwezig zijn, zodat ze 

een band kunnen opbouwen met de doelgroep waar zij 

dat willen. 

Vroeger kenden we een duidelijke scheidslijn tussen 

verschillende typen media. Tegenwoordig zien we dat 

de meeste (grotere) mediabedrijven crossmediale 

producten en diensten aanbieden. Uitgeverijen van 

bladen en magazines bieden nu podcasts aan. Gezien 

de aard van de inhoud die ze maken, is dit logisch. 

Tijdschriften en kranten worden steeds vaker digitaal 

gelezen en tv-zenders introduceren nieuwe formats 

eerst online. Een cruciaal element is dat organisaties 

hun aanbod onder één herkenbaar merk positioneren.
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Technische infrHoge schaalbaarheid, 
prestatiebeheer en flexibiliteit
Beschikbaarheid en continuïteit is een essentieel 

onderdeel in het succes van je applicatie. Als je geen 

uitblinkende app beleving kunt bieden zijn gebruikers 

weg en komen ze niet meer terug. Zorg er ook voor dat 

je applicatie infrastructuur zo is ingericht dat het kan 

schalen bij piekgebruik. 

Het is daarom belangrijk om de infrastructuur en 

datamanagement goed op orde te hebben. Een 

schaalbare backend en het monitoren van real-time 

statistieken over gebruikers en app performance, 

kunnen ervoor zorgen dat je de performance van je app 

continu kan verbeteren. Je weet immers nooit hoeveel 

gebruikers de app precies gaat krijgen.

Infrastructuur

Snelheid, veiligheid en performance zijn de belangrijke 

elementen binnen de technische infrastructuur van 

een applicatie. De fundering van de app bepaald voor 

een groot deel het succes. Voor media bedrijven is 

dit misschien van groter belang dan andere sectoren 

omdat zij vaak te maken hebben met piekperformance. 

Veel gebruikers tegelijkertijd tijdens een uitzending, 

speciale actie, of tijdstip op de dag. Door een schaalbare 

backend en dashboard met real-time statistieken over 

de gebruikers en app performance is het mogelijk 

continu verbeteringen toe te passen.

“Zorg dat je applicatie infrastructuur 
zo is ingericht dat het kan schalen bij 
piekgebruik.”

Schaalbaarheid

De groei en het succes van een app zijn soms niet 

goed te voorspellen, wat er voor kan zorgen dat 

een applicatie niet altijd goed bereikbaar is op het 

moment dat het nodig is. Dit kan negatieve impact 

op je gebruikers hebben. Om ervoor te zorgen dat alle 

functionaliteiten blijven werken op het moment dat het 

nodig is, is een schaalbare backend noodzakelijk. Door 

een flexibele cloudoplossing te kiezen is het mogelijk 

deze schaalbaarheid in te plannen om piekbelasting te 

kunnen faciliteren. 

Datamanagement

Het beheren en beveiligen van datastromen is een 

essentieel onderdeel van de technische infrastructuur 

van applicaties. Afhankelijk van de hoeveelheid, en 

privacy gevoeligheid van de gegevens die wordt 

uitgevraagd aan gebruikers dienen security maatregelen 

getroffen te worden. Populaire apps met veel gebruikers 

zijn vaak doelwit van kwaadwillenden. 

Door datastromen inzichtelijk te maken ontstaat er 

niet alleen veel inzicht over het gebruik van de app, 

maar komen ook mogelijke kwetsbaarheden aan 

de oppervlakte. Met deze kennis kunnen de juiste 

maatregelen getroffen worden.

Ook is de inrichting van de datastromen van belang 

voor de performance van je app. De manier hoe data 

requests en api-calls zijn opgebouwd kunnen invloed 

hebben op de load van de applicatie. Als veel gebruikers 

tegelijkertijd actief zijn en data versturen of opvragen 

(in de vorm van stemmen, content bekijken, berichten 

versturen of andere activiteiten) kan dit invloed hebben 

op de prestaties. Een trage app of functionaliteiten, 

langdurig laden, of zelfs crashen. 
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Technische infrAPI’s

Een API (Application Programming Interface) maakt het 

mogelijk dat twee applicaties of functionaliteiten met 

elkaar kunnen communiceren. Bijvoorbeeld het ophalen 

van een afbeelding ter bevestiging na het versturen van 

een bericht. Doordat de API los staat van de frontend 

en backend van een applicatie is het mogelijk deze 

naar wens aan te passen, zonder dat de functionaliteit 

van de API breekt. Ook zorgt het ervoor dat de load van 

een applicatie geminimaliseerd wordt tot uitsluitend 

de functie die op dat moment wordt gebruikt. Zo zorg 

je ervoor dat de performance en daarmee de user 

experience goed blijft.

Pushnotificaties

Pushmeldingen, de klikbare pop-upberichten op smart-

telefoon of tablet, zijn een zeer effectief middel om 

gebruikers te activeren. De doorklikratio ligt 50% hoger 

dan bij e-mail, blijkt uit onderzoek. Met deze meldingen 

ben je in staat op specifieke momenten gebruikers naar 

je app of website te trekken. Relevante momenten om 

een notificatie te sturen zijn wanneer een gebruiker een 

bepaalde periode geen gebruik meer heeft gemaakt 

van je app, aankondiging van een specifieke actie, 

of wanneer er een actie ondernomen moet worden. 

Bijvoorbeeld het uitbrengen van een stem, invullen van 

een enquête ander moment waar een gebruiker om 

input wordt gevraagd. 
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Continu testenUsability, load en gamification 
testing
Om altijd het beste resultaat te behalen wordt een 

applicatie op veel verschillende manieren getest, zowel 

voor als na het lanceren van de app. Niet alleen op 

technisch gebied en usability, maar ook op load en 

gamification.

Usability testing

De usability van de applicatie gaat vooral over de 

bruikbaarheid en het nut ervan. De app moet logisch 

in elkaar zitten, zowel qua navigatie als de onderdelen 

van de verschillende schermen. De gebruiker moet 

makkelijk kunnen navigeren en vinden waar zij naar 

zoeken. Op geen enkel moment moet de gebruiker 

het gevoel hebben dat zij ‘verloren’ zijn in de app of 

niet meer weten waar zij zich heen moeten navigeren. 

Ook de call-to-actions moeten duidelijk zijn, denk aan 

duidelijke buttons. Zodra je de applicatie gemakkelijk 

kunt gebruiken zal de gebruiker deze hoger waarderen 

én is de kans hoger dat zij terugkeren naar de app. Door 

de usability te testen kun je al voor lancering eventuele 

inconsistenties verhelpen.

Load testing

Een applicatie kan door veel gebruikers gebruikt worden, 

soms wel miljoenen. Denk aan de applicatie voor een 

populair TV programma als Wie is de Mol?, deze heeft 

op een specifiek tijdstip zeer veel gebruikers. De app 

moet deze gebruikersload aankunnen. Daarom komen 

er verschillende loadtests kijken bij het ontwikkelen 

van een applicatie. Er worden gebruikers gesimuleerd 

die allemaal tegelijk ‘de app gaan gebruiken’. De 

statistieken geven vervolgens aan hoe goed de app blijft 

functioneren. Bij een specifiek aantal gebruikers kun je 

soms concluderen dat de app bijvoorbeeld nog steeds 

goed werkt, maar langzamer is dan normaal. Samen 

met de opdrachtgever kunnen developers vervolgens 

beslissen welke aantallen zij acceptabel vinden.
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Continu testenGamification en scenario testing 

Wanneer er een bepaald spelelement in je applicatie 

zit moet deze natuurlijk goed werken. Als een bepaald 

scenario zich voordoet, moet uitkomst X worden 

getoond aan de gebruiker. Dit kunnen zeer veel 

scenario’s zijn, met verschillende uitkomsten. Een 

voorbeeld: bij de Wie is de Mol? applicatie zetten 

gebruikers punten in, dit kan bij aflevering 1 op wel 10 

verschillende kandidaten gebeuren. Aan het einde van 

iedere aflevering valt er een kandidaat af en verdien 

of verlies je punten. Al deze scenario’s worden vooraf 

getest zodat de gebruiker altijd het juiste scherm (rood 

of groen) te zien krijgen én het juiste punten aantal. De 

kandidaat die afvalt is immers pas op zaterdagavond 

aan het eind van de aflevering bekend!    

Het testen van applicaties of websites wordt meestal 

gedaan door verschillende groepen:

Ontwikkelaars: Bij het ontwikkelen van applicaties 

testen ontwikkelaars voortdurend functies en 

technische aspecten. Zo testen developers vaak elkaars 

werk, zodat zij er zeker van zijn dat het werkt zoals 

bedacht is. Ook worden er externe partijen ingeschakeld 

om de app extra te testen. 

Opdrachtgever: Dit is een belangrijke stakeholder 

in het proces. Deze groep let met name op alle 

onderdelen van het conceptvoorstel en of deze correct 

zijn vertaald naar het eindproduct. Zij doen een 

acceptatietest en bepalen daarnaast of er een leadtest 

nodig is.

Eerste gebruikers: Tijdens en na de ontwikkeling 

onderzoeken testers applicaties met een frisse blik op 

verschillende apparaten en besturingssystemen om te 

controleren of alle functionaliteiten werken. Dit kan ook 

automatisch.

Besturingssystemen: Wanneer een mobiele app 

is geregistreerd, vaak in de Google Play Store of App 

Store, gaat deze door de test-straat. Na afloop van 

de test ontvang je een bevestiging of je applicatie is 

gepubliceerd, afgewezen of opgeschort en waarom. 

Deze regels zijn strikt! Daarom is het nodig om extra tijd 

in te plannen voor deze check, helemaal als je met een 

deadline voor bijvoorbeeld een tv-programma te maken 

hebt. 

‘Echte’ gebruikers: Na het lanceren van de app 

staat deze natuurlijk als een huis, maar er is altijd 

ruimte voor verbetering. Wie is de Mol? komt ieder jaar 

op TV. Deze app is dan ook na ieder seizoen verder 

doorontwikkeld. Dit gaat aan de hand van feedback van 

de gebruikers. Hier lees je in het volgende stuk meer 

over.
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Feedback loopDirect inzage in je interactie
Een feedback loop is een essentieel onderdeel bij 

de ontwikkeling van een app of digitaal product. De 

feedback van je gebruikers en de verbeteringen die je op 

basis hiervan doorvoert, zijn namelijk beslissend voor 

het succes van je app. 

“Het continu verzamelen van feedback 
is essentieel voor het succes van je 
app”

Door een kleine groep gebruikers tijdens het 

development proces feedback op eerste versies van 

de app te laten geven, ontstaat een feedback loop. 

Gebruikers kunnen dan vertellen wat ze als goed en 

minder goed aan de app ervaren. Door deze feedback 

te analyseren en te verwerken, verbetert dat de kwaliteit 

en relevantie van je app. Wel moet er altijd rekening 

gehouden worden met de planning. Soms is het bij een 

zeer strakke deadline niet mogelijk om deze vorm van 

feedback loop te bereiken. 

Wanneer hiervoor wel tijd is, is het terugkoppelen 

van de acties aan de gebruiker n.a.v. de feedback 

van cruciaal belang om de feedbackloop volledig te 

sluiten. Dit maakt niet alleen de applicatie beter, ook de 

feedbackgever voelt zich serieus genomen. Daarnaast 

zorgt deze feedback voor loyaliteit bij gebruikers die jou 

feedback geven. 

Het toepassen van closed-loop feedback tijdens het 

ontwikkelproces brengt veel voordelen met zich mee. 

Het grootste succes wordt echter bereikt wanneer de 

feedbackloop oneindig doorloopt. Niet alleen tijdens het 

ontwikkelproces, maar ook nadat de applicatie eenmaal 

is uitgebracht.

Na de release van een app kun je waardevolle feedback 

ophalen via in-app feedback en beoordelingen in de App 

en Play Store.

Verwerk deze feedback in de applicatie en betrek 

gebruikers bij wat hun feedback doet - zelfs als deze 

niet onmiddellijk wordt verwerkt - om de relevantie van 

de applicatie verder te vergroten en uit te breiden.

Zorg dat je je gebruikers continu betrekt in het 

ontwikkelproces. Laat ze schermen en functies zien 

via social media of andere platformen, nog voor ze in 

de app staan. Op die manier kan je toetsen of deze 

features de beoogde reacties bewerkstelligen. Slechte 

gebruikerservaringen zullen ook negatieve reviews 

opleveren in de App of Play Store.

”Slechte gebruikerservaringen zullen 
negatieve reviews opleveren in de App 
of Play Store.”
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Datagedreven    
 werkenHaal meer uit je applicatie

Media organisaties die willen innoveren moeten aan de 

slag met data. Data uit een applicatie wordt verzameld 

door het registreren van alle acties die een gebruiker 

doet in de app. Deze komen vaak samen in dashboards 

die beschikbaar zijn voor de klant. Door deze data te 

interpreteren is het mogelijk experimenten op te zetten. 

Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld gepersonaliseerde 

aanbevelingen te tonen op de website, of het A/B testen 

van pagina’s op de website en schermen in een app. 

Ook is het mogelijk interactie op basis van geografie 

in kaart te brengen zodat je ziet waar je doelgroep zich 

bevindt. Dit gebeurd vaak door het delen van je locatie 

in een app. 

Datagedreven werken wordt gebruikt om toekomstige 

ontwikkelingen te voorspellen om hier zo goed mogelijk 

op in te spelen. Met behulp van data is het mogelijk 

om de processen zo efficiënt mogelijk in te richten, 

waardoor beslissingen sneller, beter én accurater 

genomen kunnen worden. Koppel alle bronnen en 

kanalen aan elkaar om zo je producten te verbeteren en 

processen te optimaliseren.  Hierdoor heeft je applicatie 

steeds meer waarde voor je bedrijf.
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Conclusie
Om als organisatie een succesvolle online strategie 

te implementeren, moet je de meest gunstige 

voorwaarden creëren om dit mogelijk te maken. 

Als deze voorwaarden goed zijn ingericht, is dit de 

basis waarop je kunt bouwen. Verder denken dan de 

traditionele communicatiekanalen en mogelijkheden 

is hierbij key, waarbij interactie met de doelgroep een 

van de belangrijkste onderwerpen is. Alleen zo kun je 

inspelen op de behoeftes van de juiste doelgroep en 

het succes van je content verder uitbreiden middels 

een strategie die zich focussed op meerdere online 

platformen.

Het linken van en naar verschillende platformen zorgt 

ervoor dat deze elkaar kunnen versterken. Social 

media geeft interactie en bereik om meer mensen 

naar bijvoorbeeld een mobiele app of ander platform 

te leiden. Deze mobiele app moet echter wel aan 

een aantal voorwaarden voor succes voldoen, alleen 

met de juiste user experience en wanneer deze de 

gebruikersload aankan is deze van meerwaarde voor je 

merk. 

Onderzoek op welke platformen de doelgroep zich bevindt.

Zorg voor interactie met de doelgroep. 

Maak gebruik van crossplatform benadering in je online strategie.

Gebruik data om je platformen te verbeteren.

Test je product voor de beste user experience.

Zorg voor de juiste ingrediënten van een mobiele app.

Takeaways voor een optimale online strategie:
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Case: Het 
verhaal van 
Nederland
Het verhaal van Nederland is een nieuwe serie van de NTR die de geschiedenis van 
ons land vertelt vanaf het moment dat de eerste bewoners zich er vestigden. Onze 
geschiedenis, en hoe die ons tot vandaag heeft gevormd, is nog nooit op deze manier 
tastbaar geworden. 

Het bijzondere aan Het Verhaal van Nederland is het crossmediale karakter, waarbij de 
televisieserie wordt verrijkt met een online kinderserie, een tiendelige podcast en een 
GPS-geleide audiogids: een location based app met interactieve wandelverhalen van 
verschillende belangrijke historische locaties in Nederland uit de serie. Het verhaal 
en de wandeling zijn verbonden door GPS-punten: het verhaal begint automatisch 
te spelen, rekening houdend met je locatie en waar het verhaal zich afspeelde in de 
geschiedenis
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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.

Wij bouwen webapplicaties en mobiele apps die merken vooruit helpen.

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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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


