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MOET IK EEN APP 
LATEN ONTWIKKELEN?
CHECKLIST OM TE KIJKEN OF EEN APP IETS VOOR UW ORGANISATIE IS 
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U denkt erover om een app te laten bouwen, maar weet niet zeker of dit wel de juiste op-

lossing is voor uw organisatie. Hoe bepaalt u dit? Daarvoor hebben wij van  Spijker & Co een 

handige checklist ontwikkeld. Loop onderstaande stappen door en u weet het antwoord.



stap

 
Verbetert de app  
het leven van mensen?

1
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Verbetert de app het leven 
van mensen?

Dit is fundamenteel voor ondernemerschap. U heeft een bedrijf om de pijn van een pro-

bleem weg te nemen of te voorzien in een behoefte. Als uw app niet voorziet in oplos-

singen en niemand zegt tegen u: “Wow, deze app is echt handig”, dan kunt u er beter 

niet aan beginnen. De appstore staat al vol nutteloze apps. Bouw iets dat iemands leven 

gelukkiger zal maken (met inbegrip van uw eigen).
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Onderzoek of de app  
al bestaat

2



6

Onderzoek of uw app  
al bestaat?

Doe een zoekopdracht en kijk eens rond in de App- en Playstore. Er zijn meer dan  

1 miljoen apps in Apple’s App Store, de toonaangevende online marktplaats voor apps. 

Bestaat de app al die u wilt maken, download deze dan. Als uw app niet bestaat, ga 

dan door naar stap 5.
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Heeft de concurrentie  
een sterke, mooie app?
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Heeft de concurrentie een 
sterke, mooie app?

Kijk rond in de app van uw concurrent. Werkt het goed? Zitten alle opties erin die u ook 

zou willen? Mist u iets? Als het een geweldige app is, maakt u zich geen zorgen. Er is 

nog kans door differentiatie. Als het een slechte app dan ligt marktleiderschap voor het 

grijpen. 
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Analyseer de app  
van uw concurrent en 
het aantal gebruikers
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Analyseer de app van uw 
concurrent en het aantal 
gebruikers

Als het echt een verbazingwekkend goede app is, dan kunt u aan het aantal volgers zien 

of het zin heeft om zelf een app te ontwikkelen.

Analyseer uw concurrenten door ze in te delen in een van de volgende vier categorieën:

–  Slecht ontworpen app met een grote gebruikersgroep. Groen licht.  

Dit vertelt u dat de app een behoefte vervult, maar er zijn gebieden waarop u de 

app zou kunnen verbeteren.

–  Slecht ontworpen app met kleine gebruikersgroep. Geel licht.  

Ligt het aan de techniek van de app of ontbreekt het gewoon aan de vraag naar 

deze app? Techniek is makkelijker te corrigeren dan een  gebrek aan vraag.

–  Mooie app met kleine user base. Rood licht.  

Dit is iets om te vermijden. Het  betekent dat de markt niet groot genoeg is om een 

app te laten bouwen!

–  Mooie app met grote gebruikersgroep (Facebook, Google, etc.). Geel licht. 

Dit is een hardere dobber maar misschien kunt u nog wat verbeteringen in de app 

aanbrengen.



11

stap

 
Maak een briefing  
van de app
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Schrijf op wat het idee is achter uw app. In de briefing moet het volgende komen te 

staan:

– Wat is de kern van uw idee?

– Wat is de doelgroep?

– Welke behoefte vervult de app? 

– Wat maakt uw app uniek?

–  Welke mogelijkheden wilt u bieden in de app? Wat gaat u de gebruiker precies bieden?

Maak een (lange) lijst met alle mogelijke features.

Maak een briefing  
van de app
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stap

 
Bepaal het budget  
wat je hebt
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Hoeveel geld wilt u maximaal spenderen aan deze app? U wilt natuurlijk vooraf weten 

wat de app gaat kosten. Daarvoor kunt u op basis van bovenstaande briefing een offerte 

aanvragen bij een appbouwer.

Bepaal het budget  
wat je hebt
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Maak een planning
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Projecten zonder deadline zijn nooit af. Probeer de verschillende stadia in het ontwikke-

len van een app in een tijdlijn te zetten. Maar zorg vooral dat u aan het begin van het 

project minimaal een beoogde lanceerdatum hebt. Vergeet daarbij niet in te calculeren 

dat uw app afgekeurd kan worden door Apple en dat het goedkeuringsproces voor een 

app tijd vergt. Een app ontwikkelen neemt al snel enkele weken tot  maanden in beslag. 

De feitelijke doorlooptijd is vaak dubbel zo lang omdat er onderlinge afstemming nodig 

is in meerdere projectfases. 

Maak een planning
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Heeft u al een bestaande huisstijl die als leidraad moet dienen voor het bouwen van de 

app? Zorg dan dat u uw naam, logo, kleuren en lettertypen paraat hebt. Daarnaast zal 

de app ook allerlei tekst en afbeeldingen gaan bevatten. Begin met het maken van een 

lijst van wat u nodig heeft en ga aan de slag.

Verzamel alle inhoud
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Kies een appbouwer
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Ga op zoek naar een betrouwbaar bedrijf die voor u de app kan bouwen. Vergeet niet 

dat een app ook onderhoud nodig heeft en dat de techniek regelmatig moet worden 

geupdate. Zorg er dus voor dat u een bedrijf kiest die ook daarvoor kan zorgen zodat 

uw app niet na een tijdje onbruikbaar wordt.

Kies een appbouwer
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Is uw app klaar? Zorg dan dat er ook een plan klaarligt voor de promotie van uw app. 

Hoe weet uw  doelgroep anders dat de app beschikbaar is en welke behoefte deze 

 vervult?

Promoot je app
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