
  

C o m p u t e r t o t a a l . n l  

2014 

Het integreren van 
applicaties in de website 

van Computer!Totaal 
Kwalitatief hoogstaande content, kwantitatief snel en goedkoop 

André Kies 

IDG Nederland 
Conceptversie 0.9 



 
1 

Voorwoord 
 
Het conceptplan voor apps-integratie op de website van Computertotaal.nl is na overleg met Elmar Rekers tot 
stand gekomen. Onze gedeelde interesse voor games leidde tot de uitwerking van het apps-product voor 
Computer!Totaal.  
 
De opzet van het conceptplan bestaat uit het bekijken en concretiseren van de huidige apparatenmarkt waar 
veel apps voor worden ontwikkeld. Dit wordt tot in detail uitgediept om vervolgens goed te kunnen bekijken 
hoe we de apps kunnen omzetten naar geoptimaliseerde content voor het web. Het doel hierbij is om veel 
content te produceren die gemakkelijk en snel hergebruikt kunnen worden. Dit onderdeel vormt de kern en 
visie van het product, waarmee wij meer budget voor Computer!Totaal willen vrijmaken en bezoekers naar de 
site willen lokken en vasthouden. 
 
Er wordt uitglegd hoe we die content gaan maken, wie dat gaat doen en hoe we inkomsten kunnen genereren 
buiten de bezoekers om. Dit moet gaan via adverteerders en sponsors. Van de intro (marktstatistieken en 
veranderingen) en de body (Hoe we nu werken met apps, wat we gaan doen op korte termijn) en de afsluiting 
(ondersteunende bijlagen) is alles van het begin tot het eind van het proces helder uitgelegd. Alle informatie in 
dit document dient ter ondersteuning van het plan om Computertotaal.nl met apps naar een hoger en breder 
niveau te tillen. 
 
Veel leesplezier, 
 
André Kies  
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Landschapsverschuiving – Tablet- en smartphonemarkt 
 
Tabletmarkt en gebruik 
De tabletmarkt toont jaren achtereen winstgevende cijfers. In 2014 zal de verkoop van het aantal 
tablets wereldwijd afnemen, al zal de markt nog steeds een lichte groei tonen. Dat voorspelt IDC. De 
voornaamste reden voor een afname van de groei van het aantal tabletverkopen, is dat de 
consument al een tablet in zijn bezit heeft.  In West Europa bedroeg de groei in 2013 ten opzichte 
van 2012 zo’n 31 procent1, dat neemt volgens de berekening van IDC af tot onder de 20 procent ten 
opzichte van vorig jaar. 
 
Het tabletbezit onder Nederlanders is gestaag gestegen. Eind 2013 bezat meer dan de helft – 53 
procent van alle Nederlanders – een tablet. Dit blijkt uit onderzoek van GFK Trends in Digitale 
Media2. In diezelfde periode is ook vastgesteld dat Bijlage 2het tabletgebruik het grootst is bij 
personen tussen de 25 en 54 jaar, zie hiervoor Bijlage 1. Dit meldt Global Mobile Consumer Survey 
Addicted to Connectivy op basis van een gehouden onderzoek. Nederland loopt daarmee ook 
Europees gezien voorop als het gaat om het gebruik van smart devices. Laptops zijn nog steeds het 
populairst, al wordt verwacht dat het aantal tabletgebruikers zal stijgen terwijl het aantal 
laptopgebruikers verder zal dalen.  
 

Smartphonemarkt en gebruik 
Nog sneller dan de tabletmarkt, groeit de smartphonemarkt. Het aantal smartphonegebruikers is in 2013 – 
binnen een jaar tijd – met 1,5 miljoen toegenomen. Zo meldt GFK Trends in Digitale Media. Daarmee zijn er in 
Nederland meer mensen die een smartphone bezitten dan een desktop. In totaal hebben 8,5 miljoen mensen 
een smartphone eind 2013. 20 Procent van deze smartphonebezitters geeft aan dat ze niet bellen met het  
toestel, maar deze gebruiken vanwege de apps en webtoegang. 
 
Google heeft gegevens over het smartphonegebruik in Nederland vrijgegeven. Hieruit blijkt dat 72 procent van 
alle Nederlanders eind 2013 in het bezit was van een smartphone. 73 procent hiervan gebruikt zijn/haar 
mobiele apparaat dagelijks en dat gebeurt vrijwel overal. 86 procent geeft aan een smartphone te hebben voor 
entertainmentdoeleinden en 82 procent schenkt aandacht aan advertenties.3 
 

 

Het belang van apps 
 
Groei aantal apps 
Applicaties zijn sinds de komst van smartphones en tablets geïntroduceerd in zogenoemde app stores. De 
eerste iPhone kwam in 2007 uit, gevolgd door de eerste Android-smartphone in 2008 en Windows Phone in 
2010.4 Dat is terug te zien aan de groei van applicaties in app stores en de startdatum waarop deze online 
winkels zijn begonnen. Op dit moment worden de meeste apps uit de App Store van Apple gedownload, heeft 
Google Play de meeste apps beschikbaar en zijn apps voor Windows Phone in opkomst. 5 
 
Apple App Store 
De Apple App Store is begonnen op 10 juli 2008. Er waren 500 apps beschikbaar en in de eerste maand zijn 
deze bij elkaar opgeteld 10 miljoen keer gedownload. Binnen een jaar had de app store 110 x zoveel apps 

                                                           
1 IDC. Wereldwijde groei tablets. Geraadpleegd op 5 mei, 2014, van http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24716914 
2 GFK. Meer dan de helft van de Nederlanders bezit een tablet. Geraadpleegd op 5 mei, 2014, van  http://www.gfk.com/nl/news-and-

events/press-room/press-releases/paginas/aantal-smartphones-hoger-dan-aantal-computers.aspx 
3 Sterc. Mobiel gebruik in Nederland 2013. Geraadpleegd op 5 mei, 2014, van http://www.sterc.nl/blog/mobiel/mobiel-gebruik-in-

nederland-2013 
4 Wikipedia. Smartphone. Geraadpleegd op 5 mei, 2014, van http://nl.wikipedia.org/wiki/Smartphone 
5 Techcrunch. Garttner app-onderzoek. Geraadpleegd op 6 mei, 2014, van http://techcrunch.com/2013/09/19/gartner-102b-app-store-

downloads-globally-in-2013-26b-in-sales-17-from-in-app-
purchases/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29 
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beschikbaar (55.000), een jaar daarop meer dan 225.000. In 2011 kwamen daar weer 200.000 beschikbare apps 
bij en hedendaags telt de shop meer dan een miljoen beschikbare apps. Apple houdt de knip op de deur en 

moet goedkeuring geven aan ontwikkelaars, voordat zij apps in de App Store mogen plaatsen.6 Zie Bijlage 2. 
 
Platformen 
De applicaties zijn bruikbaar op iOS-besturingssystemen en worden ontwikkeld voor iPhone, iPad en iPod nano. 
Het iOS-besturingssysteem kent meer dan een miljoen apps die beschikbaar zijn voor iPhone, waarvan er naar 
schatting 475.000 oorspronkelijk voor de iPad zijn gemaakt.7 
 
Betaald/onbetaald 
Van de miljoen apps zijn er 620.000 gratis en 380.000 betaald in de Apple App Store. 
 
Google Play Store 
De Play Store van Google is iets meer dan drie maanden later online gegaan dan de App Store van Apple. Op 23 
oktober 2008 waren er iets minder dan 2.300 apps beschikbaar. Het aantal apps groeit snel vanaf het tweede 
jaar. Na een jaar had de app store een grote 16.000 apps beschikbaar, een jaar later zijn dat er 100.000 en het 
jaar daaropvolgend 319.000. Het vierde jaar gaat Google concurrent Apple voorbij door 700.000 apps aan te 
bieden tegenover 650.000. Dat verschil groeit nog steeds en de Play Store kent ruim een miljoen apps. 
 
Platformen 
De applicaties uit de Google Play Store werken op Android-besturingssystemen en worden ontwikkeld voor 
smartphones en tablets. Er zijn geen concrete cijfers te vinden over het aantal geoptimaliseerde applicaties 
voor Android-tablets. Er wordt geopperd dat er enkele tienduizenden apps geoptimaliseerd zijn, wat in 
verhouding tot geoptimaliseerde iPad apps (475.000) vrij weinig is. In totaal zijn er dus honderdduizenden apps 
gemaakt om op de smartphone te gebruiken. 
 
Betaald/onbetaald 
In totaal zijn er een ruime 990.000 gratis en 213.000 betaalde apps aanwezig in de Google Play Store.  
 
Windows Phone Store 
De Windows Phone Store is momenteel het kleine broertje in de applicatiemarkt. De Windows Phone Store is 
op 21 oktober 2010 live gegaan en had na 2 jaar meer apps dan Google Play Store na dezelfde periode. Die was 
echter eerder begonnen en telde destijds al 700.000 apps. In april 2014 telde de Windows Phone Store een 
ruime 250.000 apps, ongeveer een kwart van wat de grotere broers aanbieden. 
 
Platformen 
De applicaties uit de Windows Phone Store werken op Windows Phone-besturingssystemen en worden 
ontwikkeld voor smartphones. Alle apps zijn geoptimaliseerd voor smartphonegebruik. 
 
Betaald/onbetaald 
De Windows Phone Store kent een ruime 156.000 gratis apps en 40.000 betaalde apps. 
 

Groei apps-gebruik 
Door de groei van apps in app stores en doordat steeds meer mensen een mobiel apparaat hebben, stijgt ook 
het aantal app-gebruikers en downloads. Steeds meer personen zijn op zoek naar apps die iets toevoegen aan 
wat zij voor ogen hebben. Onderzoeksbureaus Gartner en Flurry zien stijgingen in het aantal app-downloads. 
 
Er wordt volgens Gartner verwacht dat het aantal downloads van betaalde apps zal verminderen en dat de in-

game-aankopen stijgen. 8 Zie Bijlage 2. Flurry heeft vastgesteld dat het app-gebruik in 2013 met gemiddeld 

                                                           
6 Wikipedia. App Store. Geraadpleegd op 5 mei, 2014, van http://nl.wikipedia.org/wiki/App_store 
7 About. How many apps are there in iPhone store? Geraadpleegd op 5 mei, 2014, van 

http://ipod.about.com/od/iphonesoftwareterms/qt/apps-in-app-store.htm 
8 Gartner. Mobile App Stores Downloads. Geraadpleegd op 6 mei, 2014, van http://www.gartner.com/newsroom/id/2592315 



 
5 

115 procent is toegenomen ten opzichte van 2012. Voor sociale media laat een forse stijging zien, maar ook de 
gamespopulariteit groeit.9  

 
Apple App Store 

Sinds de opening van de App Store van Apple is de groei van zowel het aantal app-aanbieders, 

alsook het aantal downloads van apps fors toegenomen. Dit geldt eveneens voor Google Play Store. 

In de App Store zaten in ongeveer anderhalf jaar tijd 100.000 applicaties in de shop, waarbij het 

totale aantal downloads uitkwam op 5 miljard. 3,5 jaar later (15 mei 2013) hadden gebruikers 

toegang tot 900.000 applicaties. Zie  
Bijlage 4. Deze zijn in totaal meer dan 50 miljard keer gedownload. Het aantal gemiddelde downloads per 
iPhone ligt op 8810. De populairste applicaties zijn games. 
 
Google Play Store 
In totaal zijn er 54,611 applicaties uit de Play Store meer dan 100.000 keer gedownload, waarvan 15.863 apps 
meer dan een half miljoen keer gedownload zijn. Het merendeel van deze apps is gratis. Er zijn maar 18 
betaalde apps die meer dan een miljoen keer zijn gedownload.11 Samen met de App Store is Google Play Store 
verantwoordelijk voor 90 procent van alle downloads. Dit zijn er meer dan 100 miljard geweest in 2013, 
waarvan er dus meer dan 90 miljard op het conto komt van Google en Apple. Het aantal gemiddelde 
downloads per Android-toestel ligt op 68. De populairste applicaties zijn games. 
 
Windows Phone Store 
In 2013 heeft Microsoft via de Windows Phone Store zo’n 4,1 miljard downloads binnengehaald. Het 
gemiddelde aantal applicaties dat een Windows Phone-gebruiker op zijn smartphone heeft is 49. Dat is qua 
downloads en gemiddeld aantal applicaties fors minder dan de stores van Google en Apple. Een logische 
verklaring is dat die stores eerder online zijn gegaan en dat ze ook meer uitgevers hebben die apps 
ontwikkelen. De populairste applicaties zijn games. 

 
Groei apps-omzet 
Ontwikkelaars en uitgevers willen allemaal verdienen aan applicaties. Er zijn verschillende verdienmodellen om 
dat voor elkaar te krijgen. Naast betaalde apps heb je vaak de mogelijkheid om in-game aankopen te doen. Wat 
opvalt is dat dit vooral gebeurt bij games, deze staan in alle app stores als meest winstgevende apps 
aangeschreven. 

 
App Store  
Apple ziet zijn omzet uit de App Store jaren achtereen groeien. Afgelopen jaar (2013) hebben iOS-gebruikers bij 
elkaar meer dan 10 miljard dollar uitgegeven in de App Store, waarbij alleen december door de feestdagen al 
goed was voor meer dan 1 miljard.12 Hierin zijn ook games de meest winstgevende apps.  
 
Apple houdt 30 procent van de inkomsten voor zichzelf, dus Apple heeft afgelopen jaar 3 miljard dollar 
verdiend. De ontwikkelaars van apps hebben 7 miljard verdiend in 2013, wat het totaal van de winsten van 
ontwikkelaars brengt op 15 miljard dollar sinds 2008. Dit geeft aan – net als de grafiek in Bijlage 4 - dat er 
afgelopen jaar bijna net zoveel winst is geweest als al die jaren ervoor bij elkaar, waaruit kan worden 
opgemaakt dat de breedte van het publiek en de bereidheid om te betalen voor apps is gegroeid.  
 
Play Store  

                                                           
9 Flurry. The Mobile Content Explosion. Geraadpleegd op 6 mei, 2014, van http://www.flurry.com/bid/102208/The-Mobile-Content-

Explosion#.U2yp4yjk3jV 
10 Statisticbrain. App Store Statistics. Geraadpleegd op 6 mei, 2014, van http://www.statisticbrain.com/mobile-phone-app-store-statistics/ 
11 Appbrain. Download distribution of Android apps. Geraadpleegd op 6 mei, 2014, van http://www.appbrain.com/stats/android-app-

downloads 
12 Apple. Apple Store Sales 2013. Geraadpleegd op 7 mei, 2014, van http://www.apple.com/pr/library/2014/01/07App-Store-Sales-Top-10-

Billion-in-2013.html 



 
6 

De cijfers zijn duidelijk over het aantal apps dat Google Play Store aanbiedt en hoeveel inkomsten daaruit 
worden gegenereerd. Apple en de App Store maken de meeste winst, al is het de Google dat grote gat in 
winstverschil met Apple aan het dichten is. De afgelopen kwartaalcijfers (kwartaal 1 2014) tonen aan dat de 
markt in de UK een stabiele 35 procent groei van maand op maand laat zien. 13 
De meeste bereidheid om aankopen te doen zit hem in de game-apps. Er wordt verwacht dat deze trend zich 
doorzet en dat Android-gebruikers meer betaalde aankopen doen, zowel in-game als complete games. Dit geldt 
alleen voor markten net als de Nederlandse, waar Android- tablets en – smartphones al geruime tijd op de 
markt zijn. 
  
Windows Phone Store  
De Windows Phone Store heeft dan beduidend minder apps, ze is wel sterk als het gaat om geld verdienen. Dat 
blijkt uit de laatst vindbare berichten over winstgevendheid van app stores. Hierin zie je dat de Windows Phone 
Store ongeveer een kwart van het totaal aantal apps uit de Play Store aanbiedt, maar dat de winst maar 
250.000 dollar lager is dan bij Google. 14Met 950.000 dollar op 220.000 apps blijkt dat het de Windows Phone-
gebruiker niet schuwt om te betalen voor apps.  
 
Gemiddelde winst per app 
In 2013 haalde Apple met 0,24 dollar winst per app het meeste rendement uit de downloads. Microsoft zit daar 
iets onder met 0,23 dollar per app en Google haalt 0,04 dollar winst per download uit de Play Store. 

 
Meest gedownloade apps 
Door de jaren heen zijn er verschillende applicaties die zeer vaak worden gedownload, nu nog steeds. Het 
betreft dan vaak sociale games waarin in-game aankopen gedaan kunnen worden, zoals Candy Crush Saga en 
Minecraft. Daarnaast zijn ook de sociale media-apps populair en komen WhatsApp Messenger en Facebook 
vaak terug in de lijst. De complete lijstjes staan in de bijlage, onder de naam van de apps store hieronder zie je 
op basis waarvan ze in elkaar zijn gezet. 
 
Apple App Store  
Er zitten in de App Store apps die speciaal gemaakt zijn voor iPhone of iPad. Daarom is hier het onderscheid 
gemaakt tussen de beste apps voor iPhone en iPad. Er is ook gekeken naar de meest winstgevende applicaties 
tot nu toe, omdat de App Store al meer dan vijf jaar online is. Er wordt onderscheid gemaakt in betaalde en 

gratis applicaties, omdat de apps daarbinnen behoorlijk verschillen.15 Zie Bijlage 5. 
 
Google Play Store  
Bij de Google Play Store is enkel gekeken naar welke apps het ’t beste doen op Android-apparaten. Er zijn maar 
weinig specifieke apps gemaakt voor de tablet en het is daarom niet relevant om te kijken welke daar het beste 
uit de bus zijn gekomen. Veel tablet-gebruikers downloaden namelijk massaal apps die voor de smartphone zijn 
ontwikkeld. Door het lange bestaan van de Play Store is ook gekeken naar de meest winstgevende apps. Ook 

voor de Play Store is gekeken naar gratis en betaalde apps.16 Zie Bijlage 6. 
 
Windows Phone Store  
De Windows Phone Store is nog maar enkele jaren online en op het web zijn geen bronnen te vinden die 
aangeven welke apps tot nu toe het meest winstgevend zijn voor die app store. Daarom is dit aspect 
achterwege gelaten. Ook is het qua data lastig uit te vogelen wat de top tien betaalde en gratis apps is, daarom 

is er gekeken naar een lijstje van vijf in zowel betaalde, alsook gratis apps17. Zie Bijlage 7. 

 

                                                           
13 Techcrunch. Google Play tops iOS. Geraadpleegd op 7 mei, 2014, van http://techcrunch.com/2014/04/15/google-play-still-tops-ios-app-

store-downloads-and-now-narrowing-revenue-gap-too/ 
14 Wmpoweruser. Windows phone Store Revenu rival Play Store. Geraadpleegd op 7 mei, 2014, van http://wmpoweruser.com/windows-

phone-store-revenue-said-to-rival-that-of-the-the-google-play-store/comment-page-1/ 
15 Mashable. Apple announces top iPhone, iPad Apps 2013. Geraadpleegd op 7 mei, 2014, van http://mashable.com/2013/12/17/top-

iphone-apps-2013/ 
16 Play Store. Geraadpleegd op 8 mei, 2014, via smartphone. 
17 Winbeta. Apps for Windows Phone. Geraadpleegd op 8 mei, 2014, van http://www.winbeta.org/news/143963-total-apps-windows-

store-and-top-windows-81-apps-jan-12th 
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Wat er nu gedaan wordt met applicaties op de website 
 
Prioriteit 
Applicaties hebben een korte periode een grotere rol gespeeld dan nu op Computertotaal.nl. Na de opheffing 
van Gamez en Digital Life is content geïntegreerd. Dit is voor een zeer korte periode bijgehouden, maar daarna 
afgestoten. Games zijn compleet uit het beeld van Computertotaal.nl verdwenen en applicaties worden zeer 
onregelmatig en eenvoudig besproken. De enige applicatiecontent die momenteel wordt gemaakt voor 
Computertotaal.nl bestaat uit lijstjes en beschrijvingsartikelen. 
 
Lijstjes 
Op onregelmatige basis worden artikelen gemaakt over een x-aantal apps met betrekking tot een evenement. 
Denk hierbij aan 5 gratis apps voor Koningsdag, De 9 leukste lente-apps en 8 apps voor een geweldig 
paasweekend. In de lijstjes staat vrijwel altijd een thema centraal. Er wordt dus alleen applicatiecontent 
geleverd als daar vooraf een directe aanleiding voor is aangewezen. Ze fungeren als handige tips, maar een 
waardeoordeel ontbreekt. 

 
Korte beschrijvingen 
Enkele applicaties worden uitgekozen en in eenvoud besproken. Het betreft meestal een willekeurige app, 
waarover een kort stukje van een paar honderd woorden wordt geschreven. Inhoudelijk stellen de artikelen 
weinig voor en voegen ze weinig toe. De artikelen zijn vaak niet meer dan omschrijvingen van een app, zonder 
dat duidelijk wordt of deze überhaupt goed werkt. De lezer wordt hierdoor maar minimaal geïnformeerd. 
Zowel kwaliteit als kwantiteit moeten bij het testen van apps flink worden verbeterd. 

 
Dit gaan applicaties voor Computertotaal.nl betekenen 
 

Website 
Applicaties gaan een belangrijkere rol spelen op de website van Computer!Totaal. Met het apps-conceptplan 
willen we een prominentere rol reserveren voor applicaties en het gebruik ervan. We focussen ons hierbij op 
apps voor iOS, Android en Windows Phone. 

 
Kwantiteit 
De kwantiteit is een belangrijk aspect om content naar de lezer te brengen. We gaan zes dagen in de week, van 
maandag tot en met zaterdag, één applicatie per dag bespreken in de rubriek ‘App van de dag’. Op zondag 
bundelen we alle besproken applicaties van de week. Door dit te doen leggen we een ruime database aan, 
waaruit nieuwe content voortvloeit. De database moet een onuitputtelijke bron van content worden om een 
contentstroom te creëren en de waarde van apps te vergroten. Het op een slimme manier hergebruiken van 
content staat centraal. Eerder gemaakte artikelen worden op den duur gebundeld in dossiers, lijstjes en 
thema’s. 
 
Kwaliteit 
De kwaliteit van applicatiecontent moet omhoog. Niet langer werken we met kleine omschrijvingen. Voor elke 
app-review worden om en nabij de 300 woorden gebruikt. Inhoudelijk gaat de schrijver van het product in op 
de mogelijkheden van de app, alsook de waarde. Waardeoordelen komen prominenter in de artikelen terug. 
Deze moeten zo worden vormgegeven dat de lezer van het product een duidelijk beeld krijgt over de positieve 
en negatieve kanten van de app. De inhoud is deels objectief, een kleiner deel subjectief. Uiteindelijk is ook de 
ervaring die de schrijver heeft met de applicatie een handig houvast voor de lezer. Als de schrijver tools of 
belangrijke punten mist, dan mag de lezer daarover geïnformeerd worden. 
 
Verdeling van genres 
Zes dagen per week wordt een andere applicatie getest. Met de dag zijn dit doorgaans andere type applicaties 
om de apps uit de app stores zo breed mogelijk te bespreken. De breedte hiervan is zo beperkt als de app 
stores zelf. Onderwerpen mogen gaan over koken en sociale media, alsook transport en e-mail. Een vaste 
rubriek wordt de gamesrubriek die elke zaterdag op de website gepubliceerd wordt. Elke zondag worden alle 
artikelen over de apps, hoe gevarieerd ook, gebundeld in ‘Apps van de week’. 
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De herkenbaarheid van app-gebruik op de website Computertotaal.nl wordt vergroot door de app-artikelen 
elke keer op een vast tijdstip online te zetten. Zo weten onze bezoekers waar en wanneer ze meer lezen over 
de ‘App van de dag’. Dit tijdstip wordt door de redactie bepaald en kan in overleg met de freelancer verzet 
worden. 
 
Taggen 
Elk genre krijgt zijn eigen tags en er komt één overkoepelende tag die bij elk product, ongeacht genre gebruikt 

moet worden. Zie hiervoor Bijlage 8. 
 

Vaste genres 

 
Games 
Game-applicaties krijgen steevast een eigen rubriek op zaterdag. Dit komt omdat de meeste applicaties in de 
app stores games zijn en omdat deze zeer breed en gevarieerd worden gespeeld door een breed en gevarieerd 
publiek. Dit gebeurt naast de wel bekende titels als Candy Crush Saga en Temple Run, waarbij mobiele 
apparaat-gebruikers blijven hangen.18 
 
De grote 3 
We gaan in de regel geen onderscheid maken tussen applicaties uit de App Store, Play Store en Windows Store. 
We kijken naar de meest interessante applicatie van de dag en gaan die bespreken. Naar schatting schrijven we 
het meest over apps uit de App Store, gezien hier de meeste games te vinden zijn. Doordat Apple en Android-
producten momenteel populairder zijn dan Windows Phone, zal er minder vaak een unieke app uit de Windows 
Store voorbijkomen. Met de populariteit, het aanbod van ontwikkelaars en de openheid van stores, zal dit 
geschatte beeld continu met de markt mee veranderen. Dit zal tot uiting komen in de artikelen op 
Computertotaal.nl. 
 
Smartphone of tablet 
Als onderscheidingsfactor worden applicaties getest op meerdere platformen, niet op verschillende 
besturingssystemen. Een App Store-app wordt bijvoorbeeld op iPhone en iPad getest. Dit wordt gedaan omdat 
een applicatie niet op alle producten evengoed tot zijn recht komt. Het is aan de schrijver om te bepalen of er 
een verschil is, wat die is en op welke toestel je de applicatie het beste kunt spelen. Ook als er geen verschil is 
wordt dit in het artikel gemeld en beschreven. 
 
Woordentotaal 
Het aantal woorden dat aan een applicatie besteed wordt, ligt rond de 300 woorden. Hier mag enigszins van 
afgeweken worden, maar de maker van het artikel is bij aanlevering zelf verantwoordelijk voor het aantal 
woorden dat hij/zij gebruikt. Zonder specificaties, cijfer en plus- en minpunten moet het aantal woorden tussen 
de 250 en 350 komen te liggen. 
 
Review 
De meerwaarde van de nieuwe applicatie-artikelen komt voort uit de waardebeoordeling. Applicaties worden 
met een kritisch oog bekeken en de schrijver is eerlijk in zijn/haar meningsvorming. Belangrijk hierbij is dat er 
kort en krachtig positieve en negatieve punten worden besproken. 
 
Eigen tag 
Voor de games-applicaties wordt een nieuwe tag bij artikelen aangemaakt. Dit is ‘game-apps’. Daarnaast wordt 
er door de auteur een nieuwe tag aangemaakt die overeenkomt met de naam van de geteste applicatie en 
wordt het platform waarop deze het beste speelt benadrukt. Ook wordt de algemene tag ‘App van de dag’ in 
elk artikel gebruikt, ongeacht aan welk genre de geteste applicatie toebehoort. 
  

                                                           
18 Appannie. Market Q1 2014: Revenue Soars in the United States and China. Geraadpleegd op 6 mei, 2014, van 

http://blog.appannie.com/app-annie-index-market-q1-2014/ 
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Game-apps van de maand 
Elke maand komt de rubriek ‘Game-apps van de maand’ online op Computertotaal.nl. Dit is een vast onderdeel 
dat naast andere bundelartikelen met betrekking tot apps online zal komen. 
 

Content hergebruiken 
 
Goedkope, snelle content 
De dagelijkse productie van content wordt gebruikt als database. Computertotaal.nl en Computer!Totaal-
magazine kunnen hierin vissen om nieuwe content te produceren. Die zal bestaan uit voornamelijk eerder 
geproduceerde content, waarbinnen ruimte is voor kleine toevoegingen.  

 
Wekelijks terugblikken 
Op wekelijkse basis (zondag) blikken we terug en bundelen we alle applicaties die we in één week hebben 
besproken. Dat zijn er altijd zes. 
  
Maandelijks terugblikken 
Op maandelijkse basis kunnen terugblikken plaatsvinden op geproduceerde applicatie-content. Dit geldt alleen 
voor content waar we een waardig nieuw artikel van kunnen maken, zoals bijvoorbeeld ‘De beste XX games-
/foto-/bewerkingsapplicaties. Hierin verzamelen we de content met betrekking tot een niche binnen een 
genre. Door de breedte van alle genres buiten games, kunnen we hier niet zomaar alle content uithalen. Daar 
moet zorgvuldig naar gekeken worden. 
 
We kunnen op den duur meerdere malen content terughalen, vernieuwen en toevoegingen doen. Op die 
manier maken we van alle app-content een grote contentstroom en een onuitputtelijke bron van informatie. 
 
Dossiers aanleggen 
Alle losse app-content en terugblikkende artikelen kunnen gebundeld worden in dossiers. Deze worden in 
structuur hetzelfde vormgegeven als de huidige dossiers op Computertotaal.nl. Dat wil zeggen dat alle 
geschreven content over een onderwerp of genre gebundeld wordt in een lang artikel. Hierin wordt met een 
introtekst de lezer warmgemaakt om verder te lezen en verwijzen we ze door naar de originele pagina met het 
complete artikel via een link. 
 
Nieuw voor de dossiers is dat we bezoekers gemakkelijker en sneller verwijzen naar de content die ze zoeken. 
Dit gaan we doen door in korte steekwoorden/ zinnen aan te geven wat de inhoud van het dossier is. Als ze op 
die trefwoorden klikken, komen ze in de tekst uit bij wat ze zoeken. Daar staat dan ook die link naar het 
originele bericht. Dit genereert clicks en is gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Deze vorm gaat over in de 
dossiers die momenteel al op Computertotaal.nl staan. 
 

Contentproductie 
 

De content wordt gemaakt door: 
Om te bepalen wie verantwoordelijk is voor welke app-content wordt onderscheid gemaakt in redactionele 
verantwoordelijkheden, alsook verantwoordelijkheden voor de freelancer. In de regel verzorgt de freelancer de 
aanlevering van dagelijkse app-content en de wekelijkse en maandelijkse overzichten en is de redactie 
verantwoordelijk voor bundels en app-lijstjes. 
 
Freelancer 
De freelancer is verantwoordelijk voor de aanlevering van content. Dit houdt in dat de schrijver van de app-
reviews dagelijks zelf de app van de dag kiest, test en er een artikel over schrijft. De wekelijkse bundel wordt 
samengevoegd door de freelancer, evenals de apps van de maand. Alle gemaakte artikelen worden op een 
juiste manier in het CMS geplaatst. Daarbij is de auteur zelf verantwoordelijk voor het maken van screenshots, 
het leveren van beeldmateriaal en het invullen van de reviewscore. Ook het plus- en minpuntenkader wordt 
hierbij correct aangeleverd. 
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De freelancer is altijd bereikbaar voor feedback en moet aanpassingen maken indien daarom wordt gevraagd 
door de redactie. Ook als zij komt met ideeën voor opkomende evenementen moet de schrijver daar rekening 
mee houden en erop inspelen. Dit gebeurt altijd via overleg. 
 
Redactie 
De redactie van Computertotaal.nl is verantwoordelijk voor een inhoudelijke controle en spellingscontrole van 
het artikel. Bij onjuistheden en onduidelijkheden neemt de redactie contact op met de freelancer, die daarna 
verbeteringen moet toepassen. De schrijver is verantwoordelijk voor eerlijke en betrouwbare berichtgeving, de 
redactie eindverantwoordelijk voor geplaatste content op de website. 
 
De redactie heeft verantwoordelijkheid met betrekking tot het ontwikkelen van bundels en speciale app-
lijstjes. Zij speelt hierbij in op de actualiteit en toekomstige thema’s als bijvoorbeeld het Wereldkampioenschap 
voetbal, de beste apps voor de vakantiedagen of moederdag. De redactie neemt ruim van tevoren contact op 
met de freelancer om afspraken te maken over deze content. 
 
Reviewvorm 
De freelancer is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikelen en zal op een paar belangrijke aspecten 
moeten letten. Het waardeoordeel is het belangrijkste, evenals de vernoeming van plus- en minpunten. De 
reviewer zal echter ook rekening moeten houden met attributen en mogelijkheden die niet direct voor de hand 
liggend zijn. Sommige applicaties lenen zich ervoor om ook buiten het testapparaat bekeken te worden, 
bijvoorbeeld middels een aansluiting op tv of het gebruik van een stylus. Het is aan de freelancer om te 
bepalen wat belangrijk is en wat niet, de redactie mag hierover echter vragen stellen en in conclaaf gaan met 
de schrijver. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 

 

Voor het onderzoek zijn antwoorden van meer dan 2.000 Nederlandse respondenten verrijkt met 
internationale vergelijkingen, diepgaande analyses en uitgebreid onderzoek door Deloitte Global onder 
37.600 respondenten uit meer dan twintig landen. 

Bijlage 2 
 

 

 

 

 

 

  

App Store Apple App Store Google Play Store Windows Phone Store 

Geopend 10-jul-08 23-okt-08 21-okt-10 

                                            Aantal apps beschikbaar 

Bij opening 500 < 2.300 2.000 

Na 3 maanden 7.500 < 2.300 7.000 

Na 6 maanden 15.000 < 2.300 13.000 

Na 1 jaar 55.000 > 16.000 > 38.000 

Na 2 jaar < 225.000 100.000 120.000 

Na 3 jaar < 425.000 319.000 > 170.000 

Na 4 jaar > 650.000 700.000   

Na 5 jaar > 900.000 > 1.000.000   

In April 2014 > 1.000.000 > 1.000.000 > 250.000 
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Bijlage 3 

 

 

 

Bijlage 4 
 

 

 

  

App store downloads Wereldwijd (mobiel) - (x 1.000.000) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gratis downloads 57,331 82,876 127,704 167,054 211,313 253,914 

Betaalde downloads 6,654 9,186 11,105 12,574 13,488 14,778 

Totaal aantal downloads 63,985 102,062 138,809 179,628 224,801 268,692 

Gratis downloads (%) 89.6 91.0 92.0 93.0 94.0 94.5 
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Bijlage 5 
 

 

 

 

 

  

Meest gedownloade/winstgevende apps 2013 op iphone en iPad 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gratis apps iPhone: 

Candy 
Crush 
Saga 

YouTube 
Temple 
Run 2 

Vine 
Google 
Maps 

Snapc
hat 

Instagr
am 

Facebook 
Pandor
a Radio 

Despica
ble Me: 
Minion 
Rush 

Gratis apps iPad: 

Candy 
Crush 
Saga 

YouTube 
Temple 
Run 2 

Calculato
r for iPad 
Free 

Skype 
for 
iPad 

Netfli
x 

Despic
able 
Me: 
Minio
n Rush 

iBooks 
Facebo
ok 

The 
weather 
channel 
for iPad 

Betaalde apps iPhone: 

Minecraft 
- Pocket 
Edition 

Heads 
Up! 

Temple 
Run: Oz 

Angry 
Birds Star 
Wars 

Plague 
Inc. 

Afterl
ight 

Free 
Music 
Downl
oad 
Pro - 
Mp3 
Downl
oader 

Bloons TD 
5 

Sleep 
Cycle 
alarm 
clock 

Plants 
vs. 
Zombies 

Betaalde apps iPad: 

Minecraft 
- Pocket 
Edition 

Pages 
Temple 
Run: Oz 

Plants vs. 
Zombies 
HD 

Angry 
Birds 
Star 
Wars 
HD 

Nota
bility 

Angry 
Birds 
Star 
Wars II 

iMovie 
The 
Room 

Bad 
Piggies 
HD 

Meest opgeleverd 
iPhone: 

Candy 
Crush 
Saga 

Clash of 
Clans 

Pandora 
Radio 

MARVEL 
War of 
Heroes 

Hay 
Day 

Big 
Fish 
Casin
o 

The 
Simps
ons: 
Tappe
d Out 

Modern 
War 

Kingdo
ms of 
Camelo
t: 
Battle 
for the 
North 

The 
Hobbit: 
Kingdom
s of 
Middle-
earth 

Meest opgeleverd iPad: 

Candy 
Crush 
Saga 

Clash of 
Clans 

Hay Day 
DoubleD
own 
Casino 

Big 
Fish 
Casino 

Mode
rn 
War 

Bingo 
Bash 
HD - 
Free 
Bingo 
Casino 

The 
Simpsons: 
Tapped 
Out 

Slotom
ania HD 
- FREE 
Slots 

GSN 
Casino 
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Bijlage 6 

 

Bijlage 7 

 

 

  

Meest gedownloade/winstgevende apps dit moment voor Android (Play Store) 

  Gratis apps Android: Betaalde apps Android: Meest opgeleverd/populair ooit Android: 

1 WhatsApp Messenger 

Minecraft - Pocket 
Edition 

Clash of Clans 

2 
Don't Tap The White 
Tile 

SwiftKey Keyboard Candy Crush Saga 

3 Facebook Wordfeud Hay Day 

4 Facebook Messenger Nova Launcher Prime Farm Heroes Saga 

5 
Skype 

Titanium Backup PRO 
key 

Castle Clash 

6 Paperama Flightradar24 Pro Top Eleven - Voetbalmanager 

7 Snapchat WeatherPro Knights & Dragons 

8 Instagram Plex for Android Pet Rescue Saga 

9 

2048 Number Puzzel 
game 

Poweramp Full Version 
Unlocked 

Hobbit: King of Middle-earth 

10 Marktplaats TuneIn Radio Pro Empire: Four Kingdoms 

Beste/Meest populaire apps Windows Phone Store 

  Gratis apps Betaalde apps 

1 Facebook Asphalt 7 Heat 

2 Netflix Asphalt 8 Airborne 

3 Google Search Fruit Ninja 

4 Craigslist Classifieds Hydro Thunder Hurricane 

5 Microsoft Solitaire Collection Free Angry Birds Star Wars 
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Bijlage 8 
 

 
Vaste tags     

Genre Dag tagnaam 

      

Eerste genre: Maandag 
Genrenaam + -
app 

Tweede genre: Dinsdag 
Genrenaam + -
app 

Derde genre: Woensdag 
Genrenaam + -
app 

Vierde genre: Donderdag 
Genrenaam + -
app 

Vijfde genre: Vrijdag 
Genrenaam + -
app 

Games Zaterdag Games-app 

Overkoepelde tags   

Type Tagnaam 

Dagelijks: App van de dag 

Wekelijks: Apps van de week 

Maandelijks: Apps van de maand 


