
Klantenreferentie MOBILE OPLOSSING

MEDIAHUIS BOUWT EN INNOVEERT COMPLEXE APPS OP HET FUNDAMENT DAT INFO SUPPORT GELEGD HEEFT

In haar zoektocht naar een mobile expert is Mediahuis bij Info Support terechtgekomen en de samenwerking is 
in februari 2016 van start gegaan. De rol van Info Support was in de eerste plaats om de ontwikkeling van de ‘dS 
Krant’ app in goede banen te leiden, zowel qua juiste keuze van technologieën en tools als processen. Dankzij de 
samenwerking kan Mediahuis nu op het fundament dat Info Support gelegd heeft verder innoveren en complexe 
apps bouwen.

Steve Conard, Program Manager en Geert Kempen, Portfolio Manager bij Mediahuis (van links naar rechts) 

Mediahuis mag zich de koning der uitgevers noemen 
in het Belgische nieuwslandschap. Het bedrijf 
vertegenwoordigt vier sterke nieuwsmerken: De 
Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen 
en Het Belang van Limburg. Daarnaast exploiteert 
Mediahuis meerdere digitale classifieds-merken, zoals 
Hebbes, Jobat, Zimmo en Koopjeskrant. 

Corelio en Concentra besloten in 2013 om hun 
nieuwsmerken samen in één schip te laten varen en zo 
is Mediahuis in het leven geroepen. De overname van 
NRC Media Holding in 2015 bezorgde Mediahuis vaste 
voet aan de grond in Nederland.

Het verhaal achter dS Krant app
De steeds sneller wordende golven van digitalisering 
overspoelen onze samenleving en ze brengen met 
zich ook talloze opportuniteiten mee. Innovatieve 
bedrijven kunnen de verwachtingen van hun klanten 
overtreffen door tijdig op deze veranderingen in te 
spelen. Bovendien helpen deze nieuwe technologieën 
bedrijven om hun activiteiten efficiënter uit te voeren. 
Iets wat in tevreden en gemotiveerde medewerkers en 
lage kosten resulteert. 

Dit is ook het verhaal achter het ontstaan van ‘dS Krant’ 
in een bijzonder snel evoluerend medialandschap. De 
Standaard had een nieuws- en krantenapp die waren 
ontwikkeld door een externe leverancier. In 2015 
maakte Mediahuis een strategische keuze om intern 
een nieuwsapp te ontwikkelen. In 2016 volgde de 
interne ontwikkeling van een krantenapp. 

DS KRANTENAPP BIEDT LEZERS EEN RIJKERE LEESERVARING 

EN DE REDACTIE FLEXIBILITEIT EN EFFICIËNTIE

“Onze doelstelling was om op termijn onze applicaties volledig intern 
te ontwikkelen en dit is gerealiseerd door onze samenwerking. Info 
Support heeft voor ons het fundament gelegd waarop we verder 
kunnen innoveren en complexe apps bouwen.”
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Tevreden lezers en redactie

Eind september 2016 lanceerde Mediahuis ‘dS Krant’ 
en het nieuwe leesavontuur kon beginnen. Sindsdien 
lezen dagelijks gemiddelde 12000 abonnees van De 
Standaard het nieuws via deze app. In tegenstelling tot 
een klassieke krantenapp waar je pagina na pagina 
achter elkaar moet doorbladeren, heeft dS Krant een 
kolomstructuur waarbij alle pagina’s naast elkaar staan.
De lezers kunnen in een oogopslag zien wat op het 
nieuws staat door eenvoudig op het scherm te ‘swipen’, 
met andere woorden een digitale variant van bladeren 
door de krant. Daarnaast biedt het nieuwe platform de 
redactie meer flexibiliteit en vrijheid om de krant op 
te maken naar hun wensen, zoals de mogelijkheid om 
veel meer foto’s en video’s toe te voegen dan vroeger. 
Deze flexibiliteit liet de redactie toe om de avondkrant 
van De Standaard ook samen onder deze app te 
brengen. Dit maakt dat de krant rijker is qua inhoud en 
opmaak voor de lezers en gebruiksvriendelijker voor 
de redactie.

“We zijn trots dat we voor onze lezers een rijkere 
leeservaring en –plezier creëren en onze medewerkers 
van de nodige gemak voorzien om hun job efficiënter 
te doen.”, aldus Geert Kempen. 

Hierdoor ondervond Mediahuis twee uitdagingen. 
Enerzijds was er nood aan nieuwe mensen om een 
mobile development team op te richten. Anderzijds had 
Mediahuis ook nood aan een ervaren mobile expert om 
de nodige expertise over te dragen aan het team. In 
haar zoektocht naar een mobile expert is Mediahuis bij 
Info Support terechtgekomen. 

De samenwerking is in februari 2016 van start gegaan. 
De rol van Info Support was in de eerste plaats om 
de ontwikkeling van de app in goede banen te leiden, 
zowel qua juiste keuze van technologieën en tools 
als processen. De app is ontwikkeld op Xamarin 
platform en Xamarin Test Cloud bleek de geschikte 
tool om de kwaliteit van de app te waarborgen. Om 
verbeteringen in processen aan te dragen organiseerde 
de mobile developer van Info Support ook regelmatig 
retrospectives. 

Steve Conard, Program Manager -Digitale Nieuwsmedia: 
“Info Supporters hebben de nodige ervaring en expertise 
om direct te begrijpen welke structuur en features we 
in de krantenapp wilden introduceren. Daarbij hebben 
ze actief meegedacht in het heel creatief proces.” 

Geert Kempen, Portfolio Manager -Digitale Nieuwsmedia 
voegt verder toe: 
“Nog veel belangrijker, onze doelstelling was om op 
termijn onze applicaties volledig intern te ontwikkelen 
en dit is gerealiseerd door onze samenwerking. Info 
Support heeft voor ons het fundament gelegd waarop 
we verder kunnen innoveren en complexe apps 
bouwen.”


