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Opmars mobiel internet onstuitbaar
Kies je een app of ga je voor responsive? 

Opmars mobiel internet onstuitbaar
Venlo/Maastricht  | Op dit moment verloopt bijna twintig procent van 
het totale internetverkeer over een mobiel apparaat. In 2014 zal dit 
naar verwachting boven de 25% groeien. Het mobiele kanaal in Euro-
pa groeit zelfs zo hard, dat in 2018 bijna de helft van alle e-commerce 
via mobiele dragers verloopt. Ondernemers ondervinden al aan den 
lijve dat steeds meer klanten informatie zoeken of producten kopen 
via mobiele devices. Maar hoe zorg je er als organisatie voor dat je 
website goed blijft functioneren op tablets en smartphones? Laszlo 
Graven van Ivengi en Tim Durawski van Gilde opleidingen vertellen 
er tijdens de kennissessie ‘De voordelen van mobiel internet’ meer 
over aan vijftig ondernemers. 

Gilde Opleidingen merkte dat (toekomstige) 
studenten steeds vaker informatie zoeken op 
mobiele apparaten. De website van het op-
leidingsinstituut was daar echter nog niet aan 
aangepast. Uiteindelijk werd in overleg met 
Ivengi besloten om vier verschillende varianten 
van de website te ontwikkelen voor pc, tablet 
(één verticalen en één horizontale) en smart-
phone. “Op ieder apparaat zie je een andere 

variant die speciaal is gestructureerd voor het 
betreffende device”, legt Tim Durawski van 
Gilde Opleidingen uit. “Voor mobiele sites is 
het uiteraard van belang rekening te houden 
met de schermgrootte en gebruikersgemak. 
Mobiele bezoekers zitten niet te wachten op 
lange teksten en uitgebreide contactformulie-
ren. We hebben er dus voor gezorgd dat onze 
mobiele landingscontent precies die content 

en foto’s bevatten waar studenten behoefte 
aan hebben.” 

De internetexperts van Ivengi vertellen tijdens 
de kennissessie dat er meerdere mogelijkhe-
den zijn om je website of andere informatie 
geschikt te maken voor mobiele devices. 
In de praktijk kun je allereerst kiezen voor 
mobiele websites. Dit is niks anders dan een 
gewone website, maar dan wel één die is ge-
optimaliseerd voor kleine schermen. Wie jouw 
organisatie zoekt op een pc ziet de ‘reguliere 
website’, maar de bezoeker op een smartpho-
ne of tablet krijgen net als bij Gilde Opleidin-
gen een speciale op het device afgestemde 
website te zien.

Responsive, fluid of adaptive? 
In de praktijk hoef je niet per se nieuwe mo-
biele templates te ontwikkelen voor mobiele 
devices. Je kunt ook kiezen voor fluid design, 
responsive design of adaptive design. Bij een 
fluid oplossing blijft de website qua struc-

tuur gelijk, maar hij zal ‘mee-schalen’ met 
het device waarop hij wordt afgebeeld. Fluid 
webdesign maakt het dus mogelijk om één 
lay out te hebben die zich aanpast aan elk 
soort apparaat waarop de site getoond moet 
worden. Dit is mogelijk doordat de website 
procentueel wordt aangepast aan de grootte 
van het scherm. Op een smartphone worden 
foto’s en teksten automatisch kleiner dan op 
de pc. Het ontwikkelen van een fluid design 
is erg arbeidsintensief en wordt daarom 
niet vaak toegepast. Vaker zie je zogeheten 
responsive design, waarbij een website zich 
aanpast aan het device waarmee je kijkt. Met 
‘break points’ geef je aan op welk moment 
de lay out wordt gewijzigd. Meestal leidt dit 
tot vier verschijningsvormen: mobile, portrait 
tablet, landscape tablet en pc. De laatste 
mogelijkheid is een adaptive design, dat sterk 
lijkt op responsive toepassingen. Alleen wordt 
bij adaptive design minder specifieke content 
geladen zodat de laadtijd bij mobiele toepas-
singen kan worden verkort. Belangrijk, want 
gebruikers hebben een hekel aan te lange 
laadtijden! Adaptive design heeft dan ook 
volgens de kenners van Ivengi de toekomst. 

Apps 
Een andere mogelijkheid voor mobiele devi-
ces is het ontwikkelen van apps. Een app is 
een stukje software dat een gebruiker moet 
downloaden en op zijn smartphone of tablet 
moet installeren voordat hij het kan gebruiken. 
Deze software is specifiek voor het mobiele 
platform van de smartphone of tablet van de 
gebruiker geschreven. Als iemand bijvoor-
beeld een iPhone heeft kan hij alleen de apps 
uit de app-store Apple installeren, en niet 
de apps uit de Play Store van Google. Maar 
een app is niet altijd de goede oplossing. 
Gilde Opleidingen heeft er op dit moment 
bijvoorbeeld bewust niet voor gekozen, maar 
is wel bezig om een app te ontwikkelen voor 
bestaande studenten. “Voor aankomende stu-
denten is een app vooralsnog geen geschikte 
oplossing”, meent Durawski. “Maar zeg nooit 
‘nooit’, want de ontwikkelingen gaan razend-
snel.”

“Wat je uiteindelijk gaat doen hangt heel 
erg af van het soort organisatie en het doel 
waarvoor je mobiele toepassingen ontwik-
kelt”, voegt Laszlo Graven van Ivengi toe. “In 
het ene geval hoef je nauwelijks aanpassingen 
te doen, terwijl je er in het andere geval ver-
standig aan doet om te kiezen voor een fluid, 
responsive of adaptive website, een app of 
juist een combinatie van mogelijkheden. Leg 
voordat je begint in ieder geval je oor te luister 
bij een internetspecialist, omdat de kans dat je 
anders verdwaald in het uitgebreide web aan 
mobiele mogelijkheden groot is…”
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Laszlo Graven legt tijdens de kennissessie de voordelen van mobiel internet uit.


