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TOILET TIME

Sinds de opkomst van de

smartphone hoeft niemand

zich meer te vervelen tijdens

het wachten: je kunt gewoon

een game op je telefoon

spelen. In de Verenigde

Staten is het spel Toilet time

erg populair. Het is een

verzameling van mini-games

om de tijd op de wc te doden.

Zo kan je bijvoorbeeld een

vrij toilethokje proberen te

vinden, oefenen met het

staand plassen in de wc-pot,

kakkerlakken doden die uit

het afvoerputje komen en

uiteraard na het toiletbezoek

je handen wassen.

APP HOLLAND APP

Met het WK Voetbal voor de

deur is een sterk stijgende lijn

te zien in het aantal down-

loads van WK Voetbal apps.

Natuurlijk heeft de wereld-

voetbalbond FIFA een eigen

app. Daarnaast zijn er heel

veel andere apps die met het

voetbalfestijn in Brazilië te

maken hebben. Kleine voetbal-

games voor de tablet, apps

met informatie en nieuws van

de FIFA en zeker tientallen

apps met wedstrijdschema’s

en waarschuwingen voor de

wedstrijd zodat je geen enkel

duel hoeft te missen.

VE R DI E PI NG TR E N D

Nederland app-land
Smartphones zijn een

onmisbaar onderdeel

van onze persoonlijkheid

geworden. Maar het is niet

zozeer de telefoon zelf,

het zijn vooral de apps die

we erop gebruiken, die

de smartphone zo handig

maken. “Vooral

het gebruik van apps

voor het besturen van

huishoudelijke apparaten

is sterk in opkomst.”

TEKST EDWIN FELDMANN

GROTE GELD

Uit Amerikaans onderzoek

blijkt dat er relatief weinig

echt grote app-ontwikkelaars

zijn. Zo’n 25 ontwikkelaars

genereren de helft van de

omzet binnen de App Store.

Onder de grote ontwikkelaars

behoren onder meer Zynga,

Electronic Arts, Disney, Rovio,

Glu en Gameloft. Het grote

geld stroomt dus vooral naar

de grote ontwikkelaars van

games. Uitgever King.com,

bekend van Candy Crush Saga

dat vorig jaar nog de populair-

ste game onder bezitters van

een iPhone en iPad was,

ontving naar verluidt dagelijks

bijna een half miljoen euro per

dag aan het spel.

Je kunt het bijna zo gek niet bedenken

of er is een app voor gemaakt. Van

apps die het gehuil van een baby

analyseren en apps waarmee je je

lamp kunt bedienen tot sociale

netwerkapps voor je huisdier.Vooral

het gebruik van apps voor het

besturen van huishoudelijke appara-

ten, zoals een koffieapparaat, is sterk

in opkomst, ziet app-ontwikkelaar

Joshua Newar van NewHer Systems.

De app-markt is ontstaan na de komst

van de iPhone in 2007, de iPad in

2010 en de hele reeks aan Android-

telefoons. En er gaat veel geld om in

die app-markt. Alleen in 2013

bedroeg de omzet van de App Store

van Apple al 10 miljard dollar (circa

7,3 miljard euro). De App Store zou

daarmee meer omzet opleveren dan

de Play Store van Google, maar omdat

er veel meer Android-toestellen in

omloop zijn, kent de Play Store wel

veel meer downloads. Elke maand

worden uit de App Store van Apple

ruim twee miljard apps gedownload.

EEN DEEL VAN DIE APPS is gemaakt

door Nederlanders. Nederland is

volgens David van der Loo van de site

Appspecialisten.nl heel goed in het

ontwikkelen van apps.“Na de westkust

van de VS, levert Nederland de beste

app-ontwikkelaars van de wereld.”Dat

zou onder meer te danken zijn aan de

goede telecominfrastructuur die in

Nederland aanwezig is.“Bovendien

bezitten wij veel smartphones en

daardoor is Nederland een ideale

testmarkt voor apps.”Ook volgens

Newar behoort Nederland tot één van

de grootste app-ontwikkelaars.“Meer

dan de helft van de gezinnen heeft

minimaal 1 tablet in huis, dus er

worden hier heel wat apps gebruikt.”

EEN BEKEND VOORBEELD VAN een

Nederlandse app die internationaal

goed scoort, is die van Layar.

Daarmee kunnen gebruikers een

virtuele laag over het camerabeeld

leggen die mogelijkheden schept om

bijvoorbeeld extra informatie te geven

als je naar iets kijkt. Op die manier

App Store. Joshua Newar heeft zelf

meegewerkt aan de app Kindertube

die een veilige omgeving biedt voor

kinderen om Youtube-filmpjes te

bekijken. Die app is binnen korte tijd

100.000 keer gedownload.“Maar het

is moeilijk om apps van Nederlandse

makelij te herkennen”, stelt Newar.

“Apps worden vaak uitgebracht uit

naam van de opdrachtgever.” De

naam van de ontwikkelaar blijft

doorgaans onbekend.

VOLGENS VAN DER LOO telt Nederland

circa tweehonderd app-ontwikkelaars.

Er zit wel veel kwaliteitsverschil tussen

die ontwikkelaars, waarschuwt hij. Zo

zitten er bureaus bij die het ontwikke-

len van apps ‘erbij’ zijn gaan doen.

Maar de echt goede app-deskundigen

zijn moeilijker te vinden. Hoewel

app-ontwikkelaars door het hele land

verspreid zitten, ziet Van der Loo toch

wel een opvallende concentratie van

ontwikkelaars in en rond Amsterdam.

“Dat is ook niet zo vreemd.Het zijn

vaak jonge mensen die werken met

technologie en daarvan zitten er meer

in de Randstad.”

WELKE APPS SUCCES hebben, is

volgens Newar moeilijk te voorspel-

len.Vanwege de grote aantallen apps

in de diverse app stores is het moeilijk

om met je app op te vallen. Zelf vindt

hij Whatsapp een fantastische app.

“Het is geen ingewikkelde app en

het heeft een clean user interface.”

Whatsapp is een goed voorbeeld van

een app die aan een bepaalde behoefte

voldoet. “De beste apps vergroten de

service van een bedrijf en voegen iets

toe”, vindt Van der Loo.“Zo’n app

wordt succesvol als een bedrijf aan

klanten een handige manier geeft om

gebruik te maken van hun diensten.

Zo zit een bedrijf letterlijk in de

‘De beste apps
vergroten de service
van een bedrijf en
voegen iets toe’
David van der Loo

‘Wie echt een app wil
hebben die aan een
bepaalde behoefte
voldoet, moet
rekening houden met
een forse investering’
Joshua Newar

wordt de app gebruikt door onder

andere makelaars, musea en kunste-

naars. Maar Layar is niet het enige

voorbeeld. Een bekende Nederlandse

app-ontwikkelaar is ‘Vlambeer’. Deze

ontwikkelaar stond een tijd lang met

Ridiculous Fishing in de top van de

broekzak van de klant. Een mobiel

bankieren-app is daar een goed

voorbeeld van.” Toch worden er

daarvan naar verhouding niet zoveel

gedownload. Zowel bij de App Store

van Apple als de Play Store scoren de

games-apps heel hoog. Naast social

media-apps zoals Whatsapp,

Facebook en Twitter, blijken spelletjes

als ProCam2, Tap the Frog en Piano

Tiles het populairste, blijkt uit

statistieken van de site AppAnnie. De

meest gedownloade apps van het

afgelopen jaar waren volgens Apple

onder meer Candy Crush Saga,

Puzzles & Dragons, Minecraft,

QuizUp en Clumsy Ninja.

MAAR SUCCES OF GEEN SUCCES: het

bouwen van een app hoeft niet

ingewikkeld te zijn. Eenvoudig starten

is daarbij volgens Newar belangrijk.

“Begin met een compacte app en

bouw dit later uit, maar bepaal wel

duidelijk vooraf wat je met een app

wilt.” Er zijn op internet tools

beschikbaar waarmee je gratis een

app in elkaar kunt zetten. Die gratis

tools zorgen er wel voor dat er veel

apps verschijnen die voor de ‘heb’ zijn

ontworpen, gewoon omdat het

populair is om een eigen app te

hebben. Newar: “Wie echt een app wil

hebben die aan een bepaalde behoefte

voldoet, moet rekening houden met

een forse investering die begint bij

ongeveer 1500 euro en kan oplopen

tot vele duizenden euro’s.”

‘Na de westkust
van de VS, levert
Nederland de beste
app-ontwikkelaars
in de wereld’
David van der Loo


