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We leven in een wereld waarin trends en ont-

wikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. 

Ook bedrijven merken hier de gevolgen 

van. Om voldoende aansluiting te houden, 

moet je organisatie wendbaar zijn en zich 

snel kunnen aanpassen. Hoe houd je je 

bedrijf succesvol? Door te onderzoeken hoe 

je klant in aanraking komt met jouw 

organisatie of merk. Onderzoek welke 

(onvervulde) behoeften er leven en hoe je 

het jouw doelgroep makkelijker kan maken 

om jouw organisatie te vinden. Bedenk 

hoe je met een nieuwe propositie, nieuwe 

kanalen of zelfs een nieuw businessmodel 

erop in kunt spelen. Estrategy helpt orga-

nisaties al meer dan 15 jaar om digitaal te 

transformeren en de wereld van morgen 

vorm te geven. In deze Upd@te vertellen 

wij je over ontwikkelingen in onze branche.

Zie je naar aanleiding hiervan kansen om 

mee te gaan in de digitale transformatie en 

wil je hierover met ons sparren? Laat het 

even weten, we denken graag met je mee!

De (on)zin van digitale transformatie

  Maatwerk software       E-commerce       Online identity       ERP software

Upd@te

Recente projecten Webapplicaties Soorten apps
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Recente projecten

Keurmerk registratie

Het gebruiksgemak vergroten én flexibelere software – dat was de wens van Kiwa, een 

organisatie die wereldwijd de certificering verzorgt voor tal van instellingen, personen en 

bedrijven. “Voor zzp’ers in de zorg hebben we het portal mijnkeurmerk.nl”, legt manager 

Roeland van Oorschot uit. “We hadden niet alleen een nieuwe look and feel nodig, maar 

het moest ook toegankelijker worden voor de gebruikers. Dankzij Estrategy hebben we 

dat kunnen realiseren.”

“Wij hadden duidelijke wensenlijstjes”, vervolgt Roeland. “Estrategy kon dat allemaal 

vertalen naar ICT en techniek. Zzp’ers kunnen nu heel eenvoudig in hun online dossier 

gegevens aanpassen en documenten uploaden zoals vakdiploma’s, verklaring omtrent 

gedrag en verzekeringsbewijzen. Wij controleren vervolgens of alles aan de eisen voldoet. 

Met de nieuwe software gaat dat sneller en secuurder.”

Ook de gebruikers zijn heel tevreden met het nieuwe portal. Roeland: “We krijgen veel 

complimenten. Bovendien kunnen we dankzij de flexibiliteit van de software in de toekomst 

makkelijk uitbreiden. We gaan via het portal factureren en betalingen afhandelen met iDEAL. 

We zijn dus heel blij met het eindresultaat en met de soepele samenwerking, korte lijntjes 

en snelle service tijdens het hele proces.”

Roeland van Oorschot

Digitalisering van de rechtspraak

De Rechtspraak werkt aan een eigentijdse gang naar de rechter: digitaal procederen 

en communiceren. Digitalisering maakt het mogelijk om zoveel mogelijk papierloos 

te procederen en communiceren. 

Een zaak indienen, stukken uitwisselen, het dossier inzien en communiceren over 

een zaak kan de komende jaren steeds meer digitaal. Stap voor stap wordt digitaal 

procederen in bestuurs- en civielrechtelijke zaken verplicht voor juridische 

professionals, zoals advocaten, curatoren en professionele bewindvoerders. In 

de praktijk betekent dit dat softwaresystemen van deze juridische professionals 

moeten worden aangepast en ingericht zodat deze kunnen worden gekoppeld 

aan het digitaliseringsproject van De Rechtspraak. Voor twee van onze klanten 

verzorgden wij deze koppeling en implementatie met interne softwaresystemen.
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Online 
Locals

Gelukkig zijn ze er nog; 

lokale middenstanders 

met hart voor de zaak. 

In al het online geweld 

zijn ze creatief op zoek gegaan naar 

hun eigen positionering in de markt. 

Hierbij zijn identiteit, beleving, locatie 

en service vaak belangrijker dan de 

laagste prijs. Juist deze bedrijven heb-

ben een interessante combinatie weten 

te maken tussen off- en online. Door 

middel van de Online Locals trofee 

willen wij deze ondernemers voor 

het voetlicht brengen. Bij de volgende 

uitgave van Upd@te selecteren we 

weer een nieuw project.

Fietswereld Melse

Fietswereld Melse is al meer dan 50 

jaar een vertrouwd adres in Zeeland 

voor nieuwe of gebruikte fietsen, 

onderdelen, accessoires, service en 

onderhoud. Wij zijn blij dat we voor 

dit mooie lokale bedrijf een onder-

scheidende nieuwe website en web-

shop mochten ontwikkelen. Naast een 

vernieuwde uitstraling is er een dyna-

mische datakoppeling zodat altijd een 

actueel fietsassortiment op de site aan-

geboden wordt. Wij nomineren Melse 

hierbij voor de ereprijs Online Locals. 

www.fietswereldmelse.nl



Ontwikkeling webapplicaties
Beter samenwerken 
dankzij maatwerk 
webapplicaties

Inzichtelijker. Efficiënter. Minder arbeids-

intensief. Dat is het effect van slimme web-

applicaties. Het samenwerken wordt er 

eenvoudiger door, ook met klanten en 

leveranciers. Van informatie verzamelen 

en delen, tot bestellen en betalen; een 

applicatie is er de aangewezen oplossing 

voor. Estrategy heeft alle expertise in huis 

om een maatwerkoplossing te realiseren. 

Ook het koppelen aan bestaande systemen 

is geen probleem. Dankzij responsive design 

zijn webapplicaties ook te gebruiken op 

tablet of smartphone. Zo makkelijk is het!

Wat is een webapplicatie?

Een webapplicatie is een online systeem 

dat volledig is ingericht op het laten (samen)

werken van verschillende typen gebruikers. 

Medewerkers en klanten, maar ook leveran-

ciers. Een applicatie kan jouw organisatie op 

meerdere manieren ondersteunen door het 

centraliseren en distribueren van informatie, 

dataverzameling, gegevensadministratie, 

het leggen en onderhouden van contacten 

en niet te vergeten het bestellen en betalen. 

Met webapplicaties zijn de mogelijkheden 

nagenoeg oneindig.

Waarom kiezen voor Estrategy?

• We hebben ruime ervaring in verschillende 

 branches en ontwikkelen met een strate-

 gische en bedrijfskundige achtergrond.

• We doen altijd onderzoek naar werkpro-

 cessen voor optimaal gebruikersgemak.

• We werken op basis van een schaalbaar 

product waarbij we vlot ontwikkelen, 

testen en opleveren.

• We gebruiken de nieuwste technieken 

 (API’s, webhooks, automatische builds en 

unit tests) voor een duurzame oplossing.

• Dankzij ons applicatieframework is jouw 

webapplicatie klaar voor de toekomst.

• We realiseren applicaties met een aanspre-

 kende vormgeving in jouw eigen huisstijl.

• Naadloze integratie door API-koppelingen.

• We ontwikkelen applicaties die geschikt 

zijn voor gebruik op mobiel of tablet.

De volgende stap

De digitale transformatie biedt fantastische 

nieuwe kansen. Als IT-specialist én onder-

nemer praat ik graag eens met je verder. 

Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een 

afspraak maken?
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Ontzorg totaalpakket

Bij Estrategy hechten we waarde aan 

ontzorgen: kwaliteit, flexibele service 

en ondersteuning. Niet alleen tijdens de 

ontwikkeling, maar ook na oplevering 

van het product. Ondersteuning voor jou 

als onze klant, maar ook voor jouw klan-

ten en/of medewerkers die de applicatie 

gebruiken. Onze gedreven medewerkers 

van de servicedesk staan tijdens kan-

tooruren altijd voor je paraat en indien 

gewenst zijn wij zelfs 24/7 bereikbaar.

Meer weten? Kijk op www.estrategy.nl

Jean-Marc Dagevos

Eigenaar Estrategy

 T 088 - 0222 800

 M 06 - 2121 1948

 E jmd@estrategy.nl



COLOFON Estrategy realiseert internet- en software applicaties die bijdragen aan uw bedrijfsresultaat. De combinatie van marketing, design, bedrijfskundige kennis & techniek levert een 
oplossing die u een voorsprong geeft op de concurrent. Deze uitgave van Upd@te geeft een overzicht van recente projecten van Estrategy. Het overnemen van artikelen en afbeeldingen 
–geheel of gedeeltelijk– is toegestaan mits voorzien van de bronvermelding: Upd@te, een uitgave van Estrategy. Deze uitgave is met de grootste zorg samengesteld. Estrategy kan 
echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat als gevolg van drukfouten of voor eventuele schade ten gevolge van gebruik van gegevens uit deze uitgave. 
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Native, hybride, 
en webapp

Tegenwoordig zijn smartphones en tablets 

niet meer weg te denken uit ons leven. 

Zowel privé als zakelijk swipen we er op 

los in de meest uiteenlopende apps. Loop 

je ook al een tijd rond met het idee om een 

app te laten maken? Daar zijn veel mogelijk-

heden voor. Grofweg zijn er drie opties 

voor het ontwikkelen van een mobiele app. 

Wij leggen de verschillen aan je uit.

Native app

Een native app wordt specifiek ontwikkeld 

voor een platform (Android, iOS, Windows 

Phone) in een eigen codeertaal. Een native 

app is een applicatie die wordt aangeboden 

in de app-store van je smartphone of tablet. 

Webapp

Een webapp is een applicatie die te vinden 

is door een URL in te voeren in een web-

browser. Als we praten over een webapp, 

dan praten we in dit geval over een applicatie 

die geoptimaliseerd is voor mobiel- en 

tabletgebruik, oftewel een responsive app.

Hybride app

Een hybride app combineert een webapp met 

de mogelijkheden van een native besturings-

systeem. Hybride apps download je, net als 

native apps, in een app-store. Op het eerste 

gezicht lijkt de app op een native app, maar 

schijn bedriegt. In feite wordt de browser 

opgestart en getoond zonder navigatie.

Welk type app moet ik kiezen?

Iedere soort app heeft zijn eigen voor- en 

nadelen. Welke optie het best past bij 

jouw ideeën is afhankelijk van gewenste 

functionaliteiten, platformondersteuning, 

het budget, de omvang van het project 

en de beoogde gebruikerservaring. We 

helpen je graag bij het vinden van de juiste 

oplossing. Neem contact met ons op om 

samen te sparren!

Welke keuze past het best bij jouw project?

Beheer en onderhoud

Estrategy ontwerpt en bouwt resultaat-

gerichte webapplicaties waarmee je 

je doelen bereikt. Wij streven naar 

perfectie en hoge tevredenheid. Net 

als veel andere zaken in het leven 

heeft ook een softwareapplicatie be-

heer en onderhoud nodig. Technologie 

of gewenste functionaliteit is immers 

aan verandering onderhevig. Vandaag 

de dag zijn veel organisaties afhankelijk 

van een goed werkende IT-structuur. 

Het is daarom van belang om regelmatig 

stil te staan bij doorontwikkeling. 

Daarnaast kunnen wij specifieke tests 

uitvoeren, denk aan security of perfor-

mance om de applicatie extra door te 

lichten. Dit voorkomt verrassingen 

die zich meestal op een ongewenst 

moment voordoen. Op deze manier 

blijft de applicatie een fundament voor 

toekomstige uitbreidingen.


