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Wat is een progressive webapp of PWA? 

In deze gids vertellen we je wat meer over PWA’s en waarom ze zowel voor gebruikers als bedrijven 

steeds meer de ideale oplossing zijn voor zowel hun klassieke websites als hun mobiele apps. 

PWA’s maken gebruik van nieuwe mogelijkheden in browsers en zijn daarom geen technologie op 

zich. Onder de motorkap bestaat een PWA nog steeds uit HTML en Javascript, net zoals een moderne 

website.  

Een korte definitie zou de volgende kunnen zijn: 

Een progressive web application is een normaal te bereiken website die zich 

responsive gedraagt maar voorzien is van een extra stuk code, onzichtbaar voor de 

gebruiker, die de website toelaat zich als een app te gedragen op mobiele toestellen. 

De brug tussen websites en apps 

Kortom: met een PWA combineer je je website en je mobile app(s) tot 1 toestelonafhankelijk platform 

dat de voordelen van een website (eenvoudig beschikbaar via een URL, zoekmachinevriendelijk, geen 

installatie nodig om te gebruiken ...) combineert met de mogelijkheden van een app (razendsnelle 

gebruikservaring, toevoegen aan je homescherm, offline gebruik, sturen van notificaties enzovoort). 

Progressive webapps zijn dus de brug tussen websites en apps. Ze zullen er in de toekomst voor 

zorgen dat duizenden native apps zullen verdwijnen uit de gekende appstores, of in ieder geval 

vervangen zullen worden door een alternatieve technologie. 

Je krijgt dus het beste van twee werelden, zowel voor jou als bedrijf als voor je bezoekers/gebruikers. 

Verderop in deze whitepaper gaan we dieper in op de voordelen van een PWA en besteden we ook 

aandacht aan de beperkingen. 

Meer uitleg of advies nodig? Contacteer ons gerust. 

 

  

Tom Van Mierlo 
business developer 

tom.vanmierlo@intracto.com 

Mathias Vissers 
digitaal strateeg 

mathias.vissers@intracto.com 

 



Progressive Web Apps (PWA)  

  4 

Voorbeelden van PWA’s 

Wellicht heb je zonder er bij stil te staan al wel eens een PWA gebruikt. Dit is een greep uit de 

internationale bedrijven die al werken met een PWA, waaronder een paar die door ons team 

ontwikkeld werden: 

• Pinterest 

• Instagram 

• Twitter 

• Starbucks 

• Autoscout 

• Forbes 

• The Washington Post 

• Tinder 

• Agilitas 

• Van Hoecke 

• … 

Enkele cijfers over apps 

Maar eerst: apps. Je kan ongetwijfeld 10 apps uit het blote hoofd opnoemen, maar hoeveel gebruik je 

er écht? Uit onderzoek blijkt dat gebruikers gemiddeld 78% van hun tijd spenderen in hun top 3-apps. 

De helft van hun tijd gaat zelfs enkel en alleen naar de nummer 1-app, vaak Facebook, YouTube of 

Messenger. 

 

“Meer dan 50% van de gebruikers installeert … 0 apps per maand” 

- comscore MobiLens 

 

Sterker nog: meer dan de helft van de gebruikers installeert welgeteld … 0 apps per maand. Wanneer 

heb jij voor het laatst een app geïnstalleerd? Het is met andere woorden erg moeilijk om gebruikers te 

bereiken met een native app. Het mobiele web heeft een veel groter bereik, omdat er nu eenmaal 

minder drempels zijn. 
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Het belang van de customer journey 

Of je nu een website bouwt, een app of een PWA: alles moet gericht zijn op de customer journey van 

de gebruiker. Welke vraag heeft hij en hoe ga je die beantwoorden? 

Neem bijvoorbeeld de alternatieve taxidienst Uber. Hun diensten zijn gericht op mensen die een rit 

willen boeken. Zodra ze bij Uber terecht komen, moeten ze dus zo snel mogelijk effectief een rit 

kunnen boeken. Ze willen niet eerst een app moeten installeren om dan pas een rit te kunnen boeken. 

Door een PWA te gebruiken legt Uber zo weinig mogelijk drempels tussen de vraag van potentiële 

klanten en het antwoord. De gebruikservaring is geoptimaliseerd voor hun mobiele toestel, maar 

gelijk aan die op de website en dus herkenbaar voor de terugkerende gebruiker. 

 

 

 

De website van Uber is gebouwd als PWA, waardoor de ervaring op grote schermen en mobiele 

toestellen erg dicht bij elkaar ligt. 

 

Hoewel een gebruiker bij een PWA geen installatieproces moet doorlopen, zijn er wel een aantal 

andere zaken die zijn user experience zullen verbeteren. Daarom is het essentieel om een vlotte 

onboarding te voorzien als je een PWA gaat bouwen. Met onboarding bedoelen we de stappen die 

een gebruiker moet nemen om je app te kunnen gebruiken.  
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Zo kan je bijvoorbeeld meteen een link aanbieden om de PWA toe te voegen aan het startscherm van 

zijn of haar toestel en vraag je pas dan (en alleen indien nodig) bijvoorbeeld om de toestemming om 

zijn locatie te gebruiken. 

 

Nadelen van native apps 

Daarmee zijn we aanbeland bij het voornaamste nadeel van native apps: ze breken de customer 

journey. Ze introduceren onnodige barrières die de gebruiker moet overwinnen: bezoek aan appstore, 

eventueel juiste app vinden, installeren, updaten … 

Elke stap die een gebruiker moet nemen voor hij aan de slag kan met je app, kost je ongeveer 20% 

van je gebruikers. 

Vergelijk maar eens het proces tussen een app gebruiken en iets doen op het web: 

 

NATIVE APP WEB 

• Appstore inladen 

• App zoeken in de store 

• Klik op ‘installeren’ 

• Permissies accepteren 

• Downloaden en installeren 

• Gebruiken 

• Zoeken op Google 

• Naar de website (of PWA) 

• Gebruiken 

• Permissies accepteren (optioneel) 

 

Met andere woorden: ten opzichte van native apps biedt het web een first-value-delivered ervaring: 

je kan een website meteen gebruiken, je moet niets installeren. 

Vraag het aan eender welke marketeer die ooit al een native app in de markt gezet heeft: om een 

gebruiker te verlekkeren om naar een appstore te gaan en een app te downloaden, installeren, 

permissies te laten goedkeuren ... vergt veel inspanning.  

En omdat er net veel apps zijn die een minder-dan-optimale gebruikerservaring bieden, staan veel 

gebruikers argwanend tegenover het installeren van weer een applicatie. 

Dat is meteen de grootste sterkte van een PWA: voor het eerste gebruik is er geen installatie nodig. 
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De voordelen van PWA’s 

Vanuit gebruikersstandpunt is het voornaamste voordeel van een PWA dat je er meteen mee aan de 

slag kan. Net als bij een website surf je naar de url en je kan hem meteen gebruiken. Tijdens dat 

gebruik kan de PWA uiteraard op de juiste momenten extra permissies vragen: bijvoorbeeld je locatie 

vrijgeven, je camera of microfoon gebruiken, de app aan je startscherm toevoegen … 

 

Een PWA heeft alle voordelen van een app 

Een PWA gedraagt zich op je computer als een website en op je mobiele toestel als een app: 

• Gebruiksvriendelijk 

• Laadt snel 

• Navigatie gericht op mobiel gebruik 

• Offline gebruik mogelijk 

• Kan een single page zijn, dus geen page reloads 

Bovendien is een PWA altijd up-to-date. Je moet niet wachten tot er een update gepusht wordt via 

een appstore, dat updaten gebeurt automatisch op de achtergrond. 

 

Een PWA werkt ook offline 

Om snel te reageren (en om gebruikt te kunnen worden zonder actieve internetverbinding), kan de 

applicatie-omgeving van een PWA worden bewaard op het toestel. Daarnaast kunnen ook inhoud en 

data worden gecached. Die inhoud en data kunnen ook vooraf ingeladen worden, waarna de acties 

van de gebruiker gesynchroniseerd kunnen worden wanneer hij weer online komt. 

Bijvoorbeeld: een PWA van een nieuwssite kan de nieuwste artikels automatisch op de achtergrond 

inladen, zonder dat de gebruiker dat merkt. Valt de gebruiker zonder internetverbinding, dan kan hij 

de meest recente artikels toch lezen dankzij die preloading en caching, ook al heeft hij de nieuwssite 

nog niet open gehad. 

Een ander voorbeeld: Een e-commerceplatform of webshop wordt gebruikt door vertegenwoordigers. 

De vertegenwoordiger kan bij de klant door het aanbod navigeren, ook al heeft hij geen ontvangst. De 

ingegeven bestellingen worden later naar de server gepusht wanneer het toestel weer online komt. 
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Wat zijn PWA’s niet? 

PWA’s hebben ook nog enkele beperkingen. Zo zijn ze op dit moment nog geen vervanging voor apps 

die op een lager niveau toegang nodig hebben tot hardware. Denk aan communicatie via bluetooth, of 

grafisch intensieve apps. Een PWA draait immers altijd in de browser, dus de hardwaretoegang is 

gelimiteerd. Al komen er continu nieuwe en snelle API’s beschikbaar om die beperkingen tot op 

zekere hoogte te overwinnen, zoals WebGL voor graphics. 

Daarnaast zijn sommige functies om veiligheidsredenen geblokkeerd in de browser. Denk 

bijvoorbeeld aan toegang tot je contacten of je agenda. Zo’n toegevoegde laag kan wel als feature 

bekeken worden. Als je een PWA gebruikt kan je als gebruiker dus zeker zijn dat er aan de basiseisen 

qua security voldaan werden: gebruik van veilige communicatie (HTTPS), geen toegang tot 

contacten, agenda en SMS-berichten of tot systeeminstellingen. 

Voor een altijd up-to-date overzicht van wat je nu wel of niet kan doen in een browser, kan je terecht 

op www.whatwebcando.today en www.caniuse.com.  

Fun fact 

Het eerste idee van PWA’s kwam in 2007 van Steve Jobs. Het idee van apps op de eerste iPhone 

waren geen native apps, maar webapps. Er waren geen plannen voor een appstore en de 

ontwikkelaarskit voor apps bestond nog niet. Apples visie was dat de icoontjes op het startscherm 

niet meer waren dan links naar web apps. Door beperkingen in de mobiele browsers was die visie in 

2007 niet realiseerbaar en werd bijna een jaar later de appstore gelanceerd. 
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Hoe past een PWA in mijn strategie? 

Wij bouwen niet graag iets zonder reden, net zoals jij ongetwijfeld niet graag betaalt voor iets dat je 

niet nodig hebt. Waarom zou je een PWA bouwen als je al een app hebt? 

We geven graag een paar voorbeelden van hoe een strategie ook in jouw business kan passen. Als 

nieuw project, herwerking van een bestaande applicatie of mobiele toevoeging op een bestaand 

platform. 

Strategisch 

Op strategisch vlak zijn er een aantal toepassingen waarvoor een PWA the way to go is. Dit zijn 

enkele voorbeelden van use-cases waar een PWA de juiste oplossing kan zijn: 

• Administratieve applicaties, vaak met een afgeschermde backoffices zoals portalen, extranet, 

klantenzones … waar je normaal gezien een gewone webapplicatie voor zou maken 

• E-commerce (zowel gedeeltelijk of volledig gebouwd als PWA) 

• Tools (bv. een berekeningstool of een multi-step onboardingtraject) 

• Loyaltyprogramma’s met bv. een mobiele code-scanner 

• … 

Hoe begin je eraan? 

Afhankelijk van de use-case, zal de aanpak anders zijn. 

• Wil je je huidige klantenportaal opnieuw bouwen? Bouw de applicatie dan van het begin als 

een PWA, ook al was je nog niet van plan een PWA-specifieke feature te gebruiken. De 

gebruikerservaring zal sowieso beter zijn en zo is je platform klaar voor de toekomst. 

• Heb je bijvoorbeeld vrij recent transactioneel platform dat nog niet aan vernieuwing toe is? 

Dan is het bouwen van een mobile-first, afgeslankte versie voor een optimale 

gebruikservaring op mobiele toestellen een optie.  

• Wil je een aantal mobile-first features toevoegen aan een recent platform? Bouw een 

specifieke use-case als PWA. 
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Technisch 

Progressive webapps brengen ook op technisch vlak heel wat voordelen met zich mee, zowel voor je 

gebruikers als voor je development-team. 

 

Voordelen voor developers 

Een PWA verplicht tot een propere technologische architectuur. Er komt minder dataverkeer aan te 

pas dan bij een native app, zodat er ook minder load is op je servers. 

Aangezien er geen appstore aan te pas komt heb je het deployment in eigen handen, ben je niet 

gebonden aan goedkeuringsprocessen en zijn er geen extra kosten. 

Daarnaast heb je één codebase voor web en mobiel, is er een scheiding tussen front- en back-end en 

is https verplicht, wat belangrijk is voor security. 

 

Grootste issues 

Omdat PWA’s browserapplicaties zijn, hebben we natuurlijk ook te maken met specifieke 

browserbeperkingen. De ondersteuning op Safari/iOS loopt wat achter op wat via Chrome/Android al 

mogelijk is.  

Het gaat daarbij niet zozeer over verschillen tussen browsers, dat is immers niet anders dan bij 

klassiek webdevelopment, maar eerder over het al dan niet ondersteunen van bepaalde features 

zoals het sturen van notificaties. 

Maar zoals altijd in de IT-wereld zal tijd raad brengen. Browsers zullen zich aanpassen of verdwijnen. 

We verwijzen graag opnieuw naar www.whatwebcando.today en www.caniuse.com voor een up-to-

date overzicht van wat er op technisch vlak allemaal mogelijk is.   
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Financieel 

Hoe zit het nu precies met het kostenplaatje van een PWA? Is het echt goedkoper dan een native app 

bouwen en waarom? 

Als dat from scratch gebeurt is dat wellicht het geval. Simpelweg door het feit dat een PWA zowel een 

website, een app voor iOS en een app voor Android kan combineren.  

Met andere woorden: je hebt in dat geval nog 1 codebase nodig om praktisch alle platformen, van 

desktop tot mobile, te ondersteunen. Het enige dat je in ruil moet doen is zorgen dat die ene 

applicatie perfect responsive is, over alle schermresoluties heen. Maar dat zou je in principe ook al 

doen als je een ‘gewone’ website zou ontwikkelen.  

 

“Je hebt maar 1 codebase nodig om alle platformen te ondersteunen. Hou je 

rekening met het onderhoud, kom je altijd voordeliger uit.” 

 

Wanneer je al een bestaande native app hebt, zou een strategie kunnen zijn om bij een rebuild van het 

webplatform naar een progressive app te kijken, om zo na verloop van tijd de bestaande native 

applicaties uit te faseren, om zo een kostenvoordeel te bekomen. 

Verder hou je in de financiële overweging ook rekening met het onderhoud. Het spreekt voor zich dat 

één codebase onderhouden en testen is eenvoudiger en dus goedkoper dan twee of drie.  
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Enkele voorbeelden 

Dit zijn een paar voorbeelden van PWA’s die ons team recent ontwikkelde voor enkele klanten. 

Van Hoecke 

Voor Van Hoecke maakten we een PWA als uitbreiding op hun bestaande e-commerceplatform. 

Gebruikers kunnen met hun mobiele toestel de barcode van een product scannen en zo bijbestellen 

of bijvoorbeeld beschadigingen bij levering snel melden. 

 

      

 

Van Hoecke doet zelf de mogelijkheden erg duidelijk uit de doeken in deze video. 
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Agilitas 

Voor Agilitas, het vroegere t-groep, bouwden we met My Jobs & Docs een nieuw klantenportaal als 

brug tussen hun websites en klantenomgeving. Gebruikers kunnen vacatures opzoeken en 

solliciteren, maar ook al hun documenten als loonbrieven en C4’s beheren. 
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Samengevat: waarom een PWA? 

Wil je je gebruikers een optimale mobiele gebruikservaring bieden, dan is een PWA anno 2019 the 

way to go. Wat ons betreft zijn dit de belangrijkste vier redenen: 

 

• PWA’s zijn een technische realiteit. Er zijn steeds meer mobiele gebruikers, dus de nood aan 

de juiste technologische oplossingen groeit mee. De ondersteuning voor PWA’s groeit met 

elke browser-release en de mogelijkheden worden steeds meer uitgebreid. PWA’s voegen 

moderne technieken toe met fallbacks naar oude. 

 

• PWA’s bieden een betere user experience. Er zijn minder drempels, op voorwaarde dat je de 

onboarding goed aanpakt, en de gebruiker heeft sneller resultaat. Bovendien sluiten de 

ervaring op mobiele toestellen en op grote schermen nauw bij elkaar aan. De snelle 

gebruikservaring zorgt voor meer actieve gebruikers en meer conversie. 

 

• PWA’s bieden meer controle voor jou als bedrijf. Je bent niet gebonden aan een appstore en 

kan dus rekenen op vrijheid van publicatie en deployment. Je kan sneller live gaan tegen 

lagere kosten en je applicatie is altijd up-to-date. 

 

• PWA’s werken kostenbesparend omdat je maar één codebase moet schrijven en 

onderhouden. Je kijkt dus niet aan tegen dubbele ontwikkeling, dubbel beheer en dubbele 

marketing. 
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Stel ons je moeilijkste vragen 

Vragen? Opmerkingen? Op zoek naar concrete informatie over of en hoe een PWA de oplossing kan 

zijn voor jouw project? Contacteer ons vrijblijvend en bekijken graag samen met jou welke strategie 

het beste past bij jouw uitdagingen. PWA of niet. 
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