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Abstract 
De ontwikkelingen op het gebied van het Internet staan niet stil. Door de jaren 

heen zijn de technieken op het web steeds verder ontwikkeld waardoor websites interac-

tiever zijn geworden. Sinds 2003 wordt er op het Internet gesproken over “Rich Internet 

Applicaties” (RIA’s) en wordt deze techniek steeds vaker toegepast binnen de e-commerce. 

RIA’s en e-commerce zijn binnen dit onderzoek nader bekeken en er is een eendui-

dig definitie over opgesteld die binnen de rest van dit onderzoek is gebruikt. Hierbij is ge-

concludeerd dat RIA’s applicaties zijn die binnen een web browser worden uitgevoerd en 

veel van de mogelijkheden die conventionele applicaties bieden, ook bieden. Bovendien 

zijn Script Engines de drijvende kracht binnen RIA’s die het verkeer tussen de client en de 

server regelen en berekeningen aan de client zijde mogelijk maken. Ook zijn er vormen van 

RIA’s opgezocht in de literatuur en is mede aan de hand daarvan een empirisch onderzoek 

opgesteld.  

Met de definitie van RIA’s als uitgangspunt, is er een Object Rolational Mapping 

schema opgesteld waarbij het mogelijk werd om te bepalen of componenten van een 

website webapplicaties of RIA’s waren. Dankzij deze schema’s is van de tien meest bezoch-

te websites van 2007 onderzocht of ze RIA’s gebruikten of niet. Vervolgens is een relatie 

gelegd tussen het bezoekersaantal van en het voorkomen van RIA’s op de websites.  

Tenslotte zijn vier werknemers van verschillende organisaties geïnterviewd om te 

onderzoeken of hun organisatie RIA’s toepast en wat de redenen zijn voor het toepassen 

of juist afwijzen van deze techniek. Naar voren is gekomen dat alle benaderde organisaties 

de pluspunten van RIA’s inzien, maar dat hetgeen hun doelgroep nodig heeft om gebruik te 

maken van hun diensten zwaarder weegt dan louter het gebruik van innovatieve technie-

ken. 
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1 Introductie 
In dit onderzoek staan de termen “Rich Internet Applicaties” (RIA’s) en “e-

commerce” centraal. Er is een literatuurstudie verricht naar beide termen, waarna ze in ver-

band zijn gebracht met organisaties binnen Nederland. 

Dit hoofdstuk begint met een introductie tot RIA’s en e-commerce. Vervolgens wordt 

het te onderzoeken probleem in kaart gebracht. Hieruit volgen de doelen van dit onderzoek, 

alsmede de vragen die beantwoord dienen te worden om deze doelen te halen. Hierna volgt 

een opzet om het onderzoek uit te voeren. Tenslotte wordt de relevantie van dit onderzoek 

uitgelegd en volgt er uitleg over de samenhang tussen de verschillende hoofdstukken binnen 

deze masterthesis. 

1.1 Richt Internet Applicaties en E-commerce 

De ontwikkelingen op het gebied van het Internet gaan snel. Door de jaren heen zijn 

de technieken op het web steeds verder ontwikkeld waardoor websites interactiever zijn 

geworden. Sinds enkele jaren komt de term “Rich Internet Applicaties” voor op het Internet. 

Deze tillen websites naar een hoger niveau, namelijk dat van de desktopapplicaties. 

Organisaties bieden hun producten en/of diensten aan over het Internet. De manier 

waarop dat gebeurt, verandert doordat het Internet aan het veranderen is, samen met de 

manier waarop men het Internet gebruikt. Waar tot het jaar 2001 (Wikipedia - Dot-com 

bubble, 2003) de nadruk lag op het zo snel en zo veel mogelijk investeren in het Internet 

door “online” te gaan, ligt de nadruk nu op de manier waarop het gebeurt. 

1.2 Probleemgebied 

Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat er nog geen éénduidige visie over RIA’s is 

binnen literatuur en binnen softwareorganisaties die RIA’s in hun ontwikkelpakketten heb-

ben opgenomen.  

Wat echter duidelijk is, zijn mogelijkheden op het Internet die vanaf 2006 (Norman, 

2006) steeds vaker voorkomen. Dit zijn mogelijkheden die tot dan toe alleen voor desktop- 

applicaties weggelegd waren. Hierbij kan gedacht worden aan Drag en Drop, in- en uitzoo-

men, dynamische en vloeiende bewegingen op een webpagina, gebruik van transparantie en 

uitklappende menu’s. Het Internet zonder deze desktopapplicatie-mogelijkheden, is binnen 

dit onderzoek het “huidig Internet” genoemd. De reden voor deze term is dat RIA’s als nieuw 

worden ervaren en niet alle websites gebruik maken van deze innovatie. Het is duidelijk dat 

deze mogelijkheden een bijdrage leveren aan het Internet, maar het is nog niet duidelijk wat 

voor een bijdrage dit is en waarin die zich uit. 

Commerciële organisaties die producten en/of diensten aanbieden via het Internet 

zien gaandeweg deze mogelijkheden in, maar zijn uiterst voorzichtig in het investeren erin. 

Hiermee kan het volgende probleemgebied binnen het onderzoek aangestipt worden: wat 
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belemmert deze commerciële organisaties om te investeren? Zit deze terughoudendheid in 

het feit dat het nog niet duidelijk is wat RIA’s zijn of lukt het softwareorganisaties niet om de 

commerciële organisaties over te halen wegens gebrek aan overtuigende argumenten? 

Daarnaast zijn er commerciële organisaties die bewust wél hebben gekozen voor het 

gebruik van RIA’s. Wat is hier de reden van? Lopen deze organisaties graag voorop met de 

ontwikkelingen op het Internet of hebben ze zelf een proactieve houding omtrent het ge-

bruik van innovatieve Internettechnieken? 

1.3 Onderzoeksvoorstel 

Het voorstel voor dit onderzoek is door Logica (Logica, 2010) gedaan. Logica is een in-

ternationale ICT-dienstverlener en levert tal van diensten op het gebied van management- 

en ICT consultancy, systeemontwikkeling en –integratie en neemt voor klanten complete 

bedrijfsprocessen in beheer. 

Logica kent verschillende competentiecentra, waaronder het FrontEnd Centre in Rot-

terdam. Dit buigt zich over vraagstukken die over gebruikservaring met Internetsystemen 

gaan. Het onderzoeksvoorstel1 is dan ook door dit centrum opgesteld: 

Rich internet technieken zoals Ajax en Flex geven meer en andere interactiemogelijkheden. 

Dit gegeven kan een rol gaan spelen in het toekomstige gebruik van internet. De gebruiker 

wil meer via dit kanaal gaan regelen en inzien. De bedrijven en organisaties willen internet 

als wezenlijk kanaal gaan inzetten voor communicatie, verkoop, distributie en klantrelatie. 

Toch is er terughoudendheid rondom Rich internet. Het bedrijfsleven moet de drempel van 

investeringen nog over. Een goede businesscase kan daarbij helpen. Maar dan moet hij er 

wel zijn! 

In het onderzoeksvoorstel wordt aangegeven dat een goede businesscase kan helpen 

bij het verlagen van de drempel voor het investeren in RIA’s. Er is echter binnen dit onder-

zoek geen businesscase opgesteld omdat er enerzijds al advies wordt gegeven over RIA’s 

waarop Logica haar strategie kan aanpassen en er anderzijds niet voldoende tijd binnen dit 

onderzoek is om een businesscase op te stellen. Dit onderzoek kan echter wel bijdragen aan 

het opzetten van een businesscase. 

1.4 Onderzoeksdoelen 

Hoewel op het Internet de term RIA veelvuldig voorkomt is het zoals eerder vermeld 

nog niet duidelijk wat RIA’s precies zijn. Veel gebruikers op het Internet zullen ongetwijfeld 

RIA’s tegen zijn gekomen tijdens het surfen, maar dat niet in de gaten hebben gehad. Im-

mers, de gemiddelde Internetgebruiker vraagt zich niet af uit welke techniek(en) de website 

is opgebouwd, maar zal zich juist concentreren op hetgeen de website biedt. Het eerste doel 

                                                      
1
 Bron: Mail Marcel Kouwenberg dd 28 februari 2007 
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van dit onderzoek is daarom het definiëren van RIA’s zodat Logica zelf, maar ook andere par-

tijen, meer inzicht krijgen in RIA’s. 

Wanneer duidelijk is geworden wat RIA’s zijn, kan er gekeken worden wat voor in-

vloed deze techniek heeft op het Internet. Het doel hierbij is om te achterhalen op welke 

punten RIA’s een meerwaarde biedt ten opzichte van reguliere webapplicaties. Wat met 

reguliere webapplicaties wordt bedoeld, wordt uitgelegd in hoofdstuk 2.2. Dit onderdeel 

heeft een navolg gekregen, namelijk het vergelijken van 'het internet' in 2007 en in 2012. Er 

is gekeken of RIA's inderdaad een meerwaarde hadden ten opzichte van reguliere webappli-

caties en waar dat uit is gebleken. 

Het onderzoek is uitgevoerd binnen het project Working Tomorrow, van Logica. Het 

doel van het project Working Tomorrow is “innovatieve technieken en mogelijkheden bin-

nen de Informatica in beeld te brengen”. Met het in beeld brengen van een innovatieve 

techniek wordt het op de hoogte stellen van een persoon of groep van personen van de be-

paalde innovatieve techniek bedoeld. Wanneer dat doel vertaald wordt naar dit onderzoek, 

wordt het: “de relatief nieuwe technologie Rich Internet Applicaties in beeld brengen bij 

commerciële organisaties”. Een deel van deze organisaties zijn klanten van Logica. 

Ondanks de extra mogelijkheden die RIA’s bieden, blijven commerciële organisaties 

volgens Logica terughoudend in het investeren erin. Er kunnen diverse redenen zijn, bijvoor-

beeld op gebruikstechnisch vlak: het biedt geen enkele meerwaarde ten opzichte van regu-

liere webapplicaties. Redenen kunnen ook op bedrijfsmatig vlak zijn: de kosten zijn groter 

dan de opbrengsten. Uiteindelijk is het ook mogelijk dat de organisatie van mening is dat het 

zijn commerciële doel(en) haalt zonder te investeren in RIA’s. Het laatste doel van dit onder-

zoek is te kijken of organisaties inderdaad terughoudend zijn in het investeren in RIA’s, om 

vervolgens de redenen van deze terughoudendheid te achterhalen. Echter, in de praktijk 

maken organisaties al gebruik van RIA’s getuige de top tien van meest bezochte websites in 

het jaar 2007. 

1.5 Onderzoeksvragen 

De drie hoofdvragen, met daaronder de bijhorende subvragen, zijn als volgt: 

1. Wat zijn RIA’s precies? 

2. Wat voor soort bijdrage leveren RIA’s aan de mogelijkheden op het Internet? 

2.1 Hoe zijn deze mogelijkheden te modelleren? 

2.2 Op welke manier hebben deze mogelijkheden invloed op de populariteit van 

websites? 

3. In welke mate komen de grootste pluspunten van RIA’s binnen e-commerce naar 

voren? 

3.1 Wat zijn de grootste pluspunten van RIA’s? 

3.2 Worden deze pluspunten door organisaties erkend?  
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1.6 Opbouw van het onderzoek 

Binnen deze paragraaf wordt de opbouw van het onderzoek uitgelegd. Het begint met uitleg 

over de structuur waarna twee onderzoeksmodellen worden behandeld. 

1.6.1 Structuur van het onderzoek 

Binnen de structuur van dit onderzoek is het belangrijk de verschillende onderdelen 

van het onderzoek te relateren aan de Informatica en Management & Toepassing, omdat 

het onderzoek binnen deze opleiding en variant verricht wordt. In figuur 1.1 is daarvoor een 

raamwerk opgezet waarin de onderdelen van het onderzoek zijn uitgezet en aan elkaar zijn 

gerelateerd. 

 

Figuur 1.1 Raamwerk master thesis 

 Aan de pijlen tussen de blokken te zien, is het onderzoek rechtsonder met het opstel-

len van de definities van RIA’s begonnen. Uit deze definitie is er een overzicht van meer-

waardes van RIA’s ten opzichte van webapplicaties opgesteld. Deze meerwaardes zijn door 

middel van een empirisch onderzoek gepresenteerd aan organisaties die hun producten 

en/of diensten via het Internet aanbieden. Van deze organisaties is de kans dat ze strategi-

sche beslissingen nemen op het gebied van RIA’s groot, omdat RIA’s een techniek is om een 

webpagina mee op te bouwen. Uit het empirisch onderzoek is er uiteindelijk een mening van 

deze organisaties over factoren die meewegen bij het nemen van beslissingen omtrent RIA’s 

achterhaald. 

Horizontaal bekeken hoort het bovenste deel van het raamwerk tot de invalshoek 

van Management & Toepassing en het onderste deel van het raamwerk tot de Informatica. 

1.6.2 Onderzoeksmodellen 

Binnen deze paragraaf wordt met behulp van een onderzoeksmodel (Verschuren & 

Doorewaard, 2005) uitgelegd hoe de onderzoeksvragen zijn beantwoord. In dit model is uit-

gelegd op welke manier het onderzoek uitgevoerd is om de onderzoeksvragen te beant-

woorden en de bevindingen te onderbouwen. 



 
 

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties – Introductie. 5 

 

Er is een onderscheid gemaakt tussen twee onderzoeksmodellen, dat binnen het on-

derzoek “onderzoeksmodel 1” en “onderzoeksmodel 2” wordt genoemd. Dit is gedaan om-

dat de resultaten van beide modellen een andere vorm hebben. Een andere reden is dat de 

gepresenteerde onderzoeksmodellen beter te begrijpen zijn wanneer ze afzonderlijk worden 

gepresenteerd. 

Onderzoeksmodel 1 

Binnen dit model is er een literatuurstudie verricht naar RIA’s, een model gemaakt 

van RIA’s, de top 10 van meest bezochte websites van 2007 bekeken (Website van het jaar) 

en interviews gehouden met deskundigen op het gebied van RIA’s binnen Logica. Aan de 

hand van de literatuurstudie en interviews met deskundigen op het gebied van RIA’s is er 

een zo volledig en eenduidig mogelijke definitie opgesteld van RIA’s. Hiermee is de eerste 

onderzoeksvraag beantwoord. 

Het antwoord op de eerste onderzoeksvraag is, samen met theorieën over model-

leringstechnieken, gebruikt om een model van RIA’s en webapplicaties op te stellen. Met 

behulp van dit model, een lijst van de top 10 van meest bezochte websites van het jaar 2007 

en een analyselijst, is gekeken of RIA’s invloed hebben op de populariteit van websites. On-

derzoeksvraag twee is hiermee beantwoord. 

In figuur 1.2 is door middel van een onderzoeksschema de manier waarop de onder-

zoeksvragen zijn beantwoord weergegeven. De geel gekleurde blokken komen overeen met 

de onderzoeksvragen opgesteld in hoofdstuk 1.5. 

 

Figuur 1.2 Schema onderzoeksmodel 1 

De derde onderzoeksvraag is binnen onderzoeksmodel 2 opgenomen. Dit model is te 

zien in figuur 1.3. 

Onderzoeksmodel 2 

Voor het overzicht van de pluspunten van RIA’s is wederom de in onderzoeksmodel 1 

opgestelde definitie van RIA’s geraadpleegd. Door tevens informatie te vragen aan experts 

binnen Logica op het gebied van RIA’s, zijn de voordelen van het gebruik van RIA’s ten op-

zichte van reguliere webapplicaties in kaart gebracht. Door deze voordelen voor te leggen 
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aan organisaties en te bekijken in hoeverre deze voordelen voorkomen op e-commerce sites, 

kan worden achterhaald wat de mate van voorkomen van pluspunten van RIA’s binnen e-

commerce is. De laatste onderzoeksvraag is hiermee beantwoord.  

In figuur 1.3 is door middel van een onderzoeksschema de manier waarop de derde 

onderzoeksvraag beantwoord zal worden weergegeven. Ook hier is het blokje waar een on-

derzoeksvraag in staat geel gekleurd. 

 

Figuur 1.3 Schema onderzoeksmodel 2 

1.7 Relevantie 

Dit onderzoek is relevant voor de wetenschap, in het bijzonder voor de Informatica 

en voor de Bedrijfskunde. Daarnaast wordt dit onderzoek uitgevoerd binnen de softwareor-

ganisatie Logica. De relevantie voor de twee takken van de wetenschap wordt uitgelegd, 

gevolgd door de relevantie voor Logica zelf. 

1.7.1 Informatica 

Dit onderzoek kan helpen bij het antwoord geven op de vraag wat RIA’s precies zijn, 

in het bijzonder het onderscheid tussen webapplicaties en RIA’s in kaart te brengen. RIA’s 

brengen verschillende webtechnieken zoals JavaScript, XML, XSLT en Flash bij elkaar waaruit 

nieuwe webmogelijkheden ontstaan. Veel van deze webmogelijkheden zijn mogelijkheden 

die desktopapplicaties al geruime tijd bieden en waar ontwikkelaars en gebruikers veel erva-

ring mee hebben. Het bieden van deze mogelijkheden over het web brengt een aantal voor-

delen, maar ook nadelen met zich mee. Dit onderzoek brengt deze voor- en nadelen in kaart 

vanuit het oogpunt van onderzoek, in dit geval de schrijver van deze masterthesis. De resul-

taten kunnen gebruikt worden bij het ontwikkelen en eventueel verbeteren van RIA’s. 

1.7.2 Bedrijfskunde 

E-commerce is één van de manieren die commerciële organisaties gebruiken om hun 

producten en/of diensten aan potentiële klanten te bieden. E-commerce is een innovatie in 

de zin dat het Internet gebruikt wordt op een voor de organisatie nieuwe manier. 
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 E-commerce is echter mede afhankelijk van de technieken op het Internet om suc-

cesvol te kunnen zijn. De technieken op het Internet dragen bij aan het presenteren van de 

producten die verkocht worden over Internet en het gemak waarmee de betreffende pro-

ducten bekeken en gekocht kunnen worden. 

 Het resultaat van dit onderzoek is een advies waarin vermeld wordt of RIA’s een posi-

tieve bijdrage leveren aan e-commerce en op welke fronten. Dit advies kan meegenomen 

worden door managementteams die beslissingen moeten nemen over de introductie van 

RIA’s in de e-commerce. Bovendien wordt er een koppeling gemaakt tussen de theorie over 

de introductie van innovatieve technieken en de impact ervan in de praktijk. 

1.7.3 Logica 

Uitgaande van het onderzoeksvoorstel van hoofdstuk 1.3, constateert Logica een te-

rughoudendheid van haar klanten rondom investeringen in RIA’s, maar weet de reden ervan 

niet. Dit onderzoek kan helpen daar een antwoord op te vinden. Tevens kan het Logica zelf 

een frisse blik op RIA’s en e-commerce bieden of invalshoeken waar het zelf niet aan ge-

dacht heeft. Ten slotte kunnen de resultaten van het onderzoek Logica helpen bij het doel-

matiger adviseren van hun klanten. 

In het onderzoeksvoorstel van Logica wordt er vermeld dat een business case kan 

helpen commerciële organisaties te overtuigen te investeren in RIA's. Er is binnen dit onder-

zoek echter geen tijd om een business case op te stellen. Dit onderzoek kan wel bijdragen 

aan het opstellen ervan. 

1.8 Leeswijzer master thesis 

De samenhang van de verschillende hoofdstukken binnen de master thesis is als 

volgt. Omdat binnen deze thesis Informatica en Management & Toepassing perspectieven 

worden gecombineerd, kunnen de lezers ervan ook divers zijn. Er zijn dan ook drie verschil-

lende ‘paden’ gepresenteerd, ieder voor een andere groep lezer.  

Het eerste pad is de hele scriptie doornemen, dat begint bij het eerste hoofdstuk 

waar het onderzoek wordt geïntroduceerd en er een onderzoeksopzet wordt gepresenteerd. 

In hoofstuk twee wordt ingegaan op RIA’s en e-commerce, waarna in hoofdstuk drie ORM 

schema’s van RIA’s wordt gegeven. In hoofdstuk vier wordt het empirische gedeelte van het 

onderzoek opgezet en in hoofdstuk vijf uitgevoerd en geanalyseerd. Daarna volgt er een be-

schrijving van de huidige situatie van Rich Internet Applicaties en worden de situaties in 

2007 en in 2012 met elkaar vergeleken. Tenslotte volgt in hoofdstuk zeven de conclusie. 

En ander pad is het Informaticapad dat de hoofdstukken twee en drie beslaat. Deze 

hoofdstukken samen geven een indruk van wat RIA’s en e-commerce zijn. Deze typen lezers 

kunnen hoofdstukken vier en vijf overslaan omdat die voor velen van hen wellicht niet rele-

vant zijn.  
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Lezers die geïnteresseerd zijn in welke factoren belangrijk worden gevonden door or-

ganisaties die overwegen RIA’s te gebruiken of al gebruiken, kunnen hoofdstuk drie beter 

overslaan omdat dit erg informatietechnisch van aard is en louter ter ondersteuning van 

hoofdstuk twee dient. 

 
Figuur 1.4 Leidraad master thesis
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2 Theoretisch Kader 
Binnen dit hoofdstuk is het theoretisch kader als volgt opgebouwd: 

- Algemene informatie over het theoretisch kader. 

- Theoretisch kader RIA’s. 

- Uitleg veel voorkomende technieken binnen RIA’s. 

- Theoretisch kader e-commerce. 

2.1 Informatie 

2.1.1 Definitie  

Het theoretisch kader vormt de brug tussen de probleemstelling en het onderzoek. 

Het dient als solide basis voor de gebruikte terminologieën in de rest van dit onderzoek. Het 

heeft bovendien als doel een kader te vormen van waaruit de onderzoeksresultaten verza-

meld en verklaard zullen worden. 

2.1.2 Hoe is het opgesteld? 

Het theoretisch kader is opgesteld door middel van een literatuuronderzoek en door 

gebruik te maken van de aanwezige kennis binnen Logica op het gebied van “Rich Internet 

Applicaties” en “e-commerce.” 

In hoofdstuk 2.2.4 zal blijken dat de term “Rich Internet Applicaties” erg nieuw is en 

het nog volop in ontwikkeling is. Er is tot dusver weinig wetenschappelijk onderzoek over 

gedaan. Zodoende is er ook weinig wetenschappelijke literatuur over te vinden. Alle andere 

literatuur die wel te vinden is, is niet van wetenschappelijke aard, maar gebouwd op concep-

ten waarover wél wetenschappelijke artikelen gevonden kunnen worden. Binnen dit onder-

zoek is de focus dan ook op deze artikelen gelegd. 

Een punt dat verderop in het theoretisch kader naar voren komt, is dat RIA’s qua 

functionaliteit veel gemeen hebben met desktopapplicaties. Over desktopapplicaties is wél 

heel veel literatuur te vinden. 

2.2 De ontwikkeling van applicaties naar RIA’s 

2.2.1 Applicaties 

Computers zijn heden ten dage volledig in onze samenleving geïntegreerd en worden 

voor veel verschillende doeleinden gebruikt. Een computer vanuit hardware oogpunt gezien 

werkt echter niet zonder aansturing door geschikte software. De volgende definitie voor 

software is gegeven door Pressman (Pressman, 2000):  
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Software: 

Het product dat software architecten ontwerpen en bouwen. Het omvat programma’s die 

uitgevoerd worden binnen een computer van elk willekeurig formaat en architectuur, docu-

menten die in fysiek en virtueel formaat voorhanden zijn, en data dat niet alleen cijfers en 

tekst, maar ook representaties van afbeeldingen, video en audio omvat. 

Definitie 2.1: Software door R. S. Pressman, 2000, pp 3-10 

Software wordt dus ontwikkeld om met een computer taken die een gebruiker wil 

uitvoeren te realiseren. De taken kunnen simpele taken zijn, zoals het omrekenen van een 

valuta naar een andere valuta, maar ook moeilijkere taken zoals de taken die een tekstver-

werkingsapplicatie of een spreadsheetapplicatie uitvoert. Er zijn drie lagen software, name-

lijk systeem software, software waarmee geprogrammeerd kan worden en applicatiesoftwa-

re (kortweg applicatie genoemd). Binnen dit onderzoek is er gefocust op applicaties en de 

volgende definitie (Wikipedia - Application software, 2005) is voor de rest van dit onderzoek 

gebruikt: 

Applicatie: 

Een applicatie is een programma dat de vaardigheden van een computer direct koppelt aan 

de taken die een gebruiker wil uitvoeren. 

Definitie 2.2: Applicatie door Wikipedia, 2005 

Tot de introductie (Press, 1993) van de personal computer in de jaren ’70 (Wikipedia 

- Personal Computer, 2010) werden applicaties vooral door wetenschappers ontwikkeld en 

gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Computers waren tot die tijd grote mainframes die 

een hele kamer in beslag namen. Doordat computers kleiner en goedkoper werden zodat ze 

door de gemiddelde consument in huis gehaald konden worden, konden er applicaties wor-

den ontwikkeld die speciaal voor hen bedoeld werden. Het begon in eerste instantie met 

rekenmachines, tekstverwerkers volgden kort daarop en de ontwikkeling duurt tegenwoor-

dig nog steeds voort. Enkele voorbeelden van taken zijn het bewerken en bekijken van vi-

deo-opnamen, het spelen van spellen of het luisteren naar muziek.  

2.2.2 Webpagina’s. 

Het Internet is begin 1962 (Leiner, et al., 1997) ontworpen door dhr J. C. R. Licklider 

(Elliott, 1997) met het doel de mogelijkheid te bieden toegang tot informatie te hebben van-

af een willekeurige locatie en op een gebruiksvriendelijke manier. Hij wilde dit bereiken door 

het wereldwijd koppelen van computers aan elkaar. Tussen begin jaren ’60 en eind jaren ’80 

groeide het concept, dat door dhr Licklider op enkele memo’s genoteerd was, uit tot een 

gemeenschap van onderzoekers die informatie met elkaar wisselden. Pas halverwege de 
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jaren ’90 werd het Internet commercieel en werd het tevens betaalbaar genoeg om door de 

gemiddelde gebruiker in huis te worden gehaald. Uitgaande van definitie 2.1 en 2.2, kan een 

webpagina tot een applicatie gerekend worden omdat een gebruiker het Internet gebruikt 

om informatie op te zoeken. Het opzoeken van informatie is immers ook een taak.  

Het principe (Jazayeri, 2007) van het Internet is gebaseerd op het client-server mo-

del, waarin er op servers informatie in de vorm van documenten opgeslagen is die door cli-

ents opgevraagd kan worden. Een computer binnen dat model kan zowel als client of als 

server dienen. Op dit principe van het delen en aan elkaar linken van documenten zijn drie 

concepten geïntroduceerd: een methode om naar de documenten te refereren (URL), een 

taal om de documenten mee te schrijven en er links naar andere documenten in aan te 

brengen (HTML) en een protocol voor de client- en servercomputers om met elkaar te com-

municeren (HTTP). Het client-server model werkt volgens het request-respond principe: een 

client stuurt een request naar een server en deze reageert (to respond) daarop met een 

HTML pagina. 

Webpagina: 

Een document dat vanaf een andere computer (server) is geladen naar iemand (client) die 

erom gevraagd heeft.  

Definitie 2.3: Webpagina  door Jazayeri, 2007, pp 199-213 

2.2.3 Van statisch naar dynamisch 

De architectuur van webpagina’s is statisch in de zin dat er HTML documenten op de 

server aanwezig zijn waarvan de inhoud niet op het moment van aanvragen wordt samenge-

steld, maar al op de server aanwezig is in de vorm waarop het verstuurd wordt. 

 

Figuur 2.1 Architectuur dynamische webpagina's 

Ontwikkelaars van webpagina’s zagen echter in dat een webbrowser bij de client als 

interface kan dienen voor scripts die op de server uitgevoerd kunnen worden. De script op 

de server kan data van bijvoorbeeld een database of ander opslagmedium opvragen, het 

omzetten naar een HTML pagina en het versturen naar de client (Comai & Carughi, 2007). De 

webpagina is nu dynamisch te noemen omdat de HTML pagina die naar de client wordt ver-

stuurd ter plekke op de server wordt aangemaakt aan de hand input van de gebruiker. 
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2.2.4 Webapplicaties. 

De request/respond architectuur van figuur 2.1 is een applicatie die maar één taak 

kan uitvoeren: het weergeven van informatie. Dit limiteert de bezoeker van de webpagina 

dus tot maar één taak. De informatie die verkregen wordt, bevat nooit andere informatie 

dan een deelverzameling van de al aanwezige informatie op de HTML pagina’s en in de da-

tabase op de server. 

Met het gebruik van scripttalen zoals PHP1 en ASP2 op de server werden de mogelijk-

heden voor de gebruiker uitgebreid. Gebruikers kunnen dankzij deze scripts via hun web 

browser informatie op de server aanmaken, wijzigen of verwijderen. De manier waarop dit 

gebeurt is echter omslachtig: iedere actie van de gebruiker, zoals het invullen van een in-

voerveld en het klikken op een knop, heeft een uitwisseling van een hele HTML pagina tus-

sen de client en server tot gevolg: een request wordt verstuurd naar de server, de server 

verwerkt de request, stelt een HTML pagina op en stuurt het terug naar de client waarna de 

gehele pagina van de gebruiker wordt ververst. Delen van de pagina die niet gewijzigd hoe-

ven te worden, worden op deze manier óók verstuurd en ververst (Comai & Carughi, 2007). 

In hoofdstuk 2.2.6 zal blijken dat webapplicaties op dit punt een groot nadeel hebben ten 

opzichte van RIA’s. 

Binnen de architectuur van webapplicaties vinden alle berekeningen nog steeds 

plaats op de server. Het client/server model leunt dus zwaar op de server als het gaat om 

berekeningen (Farrell & Nezlek, 2007). Het feit dat webbrowsers berekeningen aan de client 

zijde niet ondersteunden droeg bij aan het uitblijven van het benutten van de rekenkracht 

van computers van de gebruikers. 

De volgende definitie (Conallen, 1999) voor webapplicatie is in de rest van dit onder-

zoek gebruikt: 

Webapplicatie: 

Een systeem waarin input die door een gebruiker (navigatie en/of data) geleverd wordt, de 

status beïnvloedt. Binnen deze definitie heeft een software systeem een bepaalde status, 

waarvan het front end voor een groot deel door middel van het Internet wordt geleverd. 

Definitie 2.4: Web Applicatie door Conallen, 1999, pp 63-70 

  

                                                      
1
 Meer informatie: http://www.w3schools.com/php/default.asp, dd 5 oktober 2007. 

2
 Meer informatie: http://www.w3schools.com/asp/default.asp, dd 5 oktober 2007. 
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2.2.5 Rich Internet Applicaties 

Naarmate meer web browsers het uitvoeren van scripts aan de client zijde gingen 

ondersteunen (Rees, 2002), werden er ook meer scripts ontwikkeld die deze mogelijkheden 

gingen benutten. Voorbeelden van deze scripts zijn JavaScript, Flash en Flex. Dit had tot ge-

volg dat scripts steeds meer de interactiemogelijkheden (Gibson, 2007) en functionaliteit 

binnen een webbrowser boden die tot dan toe alleen mogelijk waren met applicaties die 

lokaal op een computer werden uitgevoerd.  

 

Figuur 2.2 Architectuur RIA’s. 

In bovenstaand schema is de architectuur van een RIA weergegeven. Net als bij een 

webapplicatie, is er óók een client en een server waar requests en responds over het Inter-

net wordt verstuurd. De Script Engine bepaalt bij iedere actie van de gebruiker of en welke 

request naar de server wordt verstuurd (Comai & Carughi, 2007). In het schema lijkt het 

alsof de Script Engine zich buiten de Client bevindt: het bevindt zich binnen de client, maar 

omdat het zich tussen de web browser en het internet in bevindt, is het binnen het schema 

nét buiten de client geplaatst. Ieder antwoord dat de server naar de client verstuurt wordt 

ook door de Script Engine afgehandeld. Hierbij kan gedacht worden aan het selectief verver-

sen van delen van de webpagina, maar ook het uitvoeren van berekeningen. 

Bij een vergelijking met de architectuur van een webapplicatie, komen de verstuurde 

script of andere data en de berekeningen door de Script Engine bij de client en server naar 

voren. Bij “Request” staat tussen haakjes initieel omdat bij de eerste request van de client 

naar de server een script naar de client wordt geladen. Andere data kan zijn: 

- Een HTML document, zoals bij webapplicaties. 

- Een tekstbestand dat dient ter selectieve verversing van delen van een webpagina. 

- Een binair bestand als er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van flashanimaties. 
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Tot 2002 (Duhl, 2003) had deze nieuwe architectuur geen term: Macromedia (in 2005 

overgenomen door Adobe (Doorn, 2005)) is het softwarebedrijf dat de term “Rich Internet 

Applications” wereldwijd introduceerde. Belangrijk is hier in te zien dat de term géén bena-

ming voor een compleet nieuwe techniek is, maar een term die ingevuld wordt door ver-

schillende, reeds bestaande, technologieën. In de term springt het woord “Rich” in het oog. 

Wat betekent het woord “Rich” in de term RIA’s? 

Bij het ontwikkelen van een webapplicatie dient de ontwikkelaar met drie (Gajendar, 

2007) aspecten rekening te houden: het gedrag, de structuur en de presentatie van de we-

bapplicatie. RIA’s bieden bij al deze aspecten meer mogelijkheden dan webpagina’s: 

- Gedrag: de waarde van data wordt op een directe manier weergegeven en er is real-

time feedback dat het vertrouwen in de webapplicatie verhoogt. Met vertrouwen 

wordt bedoeld het uitsluiten van frustratie door lange wachttijden. 

- Structuur: dankzij introductie van het Single Page Interface (SPI) principe, zijn pagi-

na’s er overzichtelijker op geworden. Dit heeft tot gevolg dat de inhoud van de pagi-

na beter begrepen wordt. In hoofdstuk 2.2.6 wordt meer informatie over SPI gege-

ven. 

- Presentatie: de beleving op een webapplicatie wordt vergroot door dynamische visu-

ele aspecten. 

De extra mogelijkheden die RIA’s bieden op een webpagina, zijn binnen de architec-

tuur van webpagina’s niet mogelijk. De term “Rich” doelt dan ook op déze extra mogelijkhe-

den. Hiermee is de definitie van een RIA binnen dit onderzoek opgesteld: 

RIA: 

Een RIA is een applicatie die binnen een web browser wordt uitgevoerd en veel van de mo-

gelijkheden die conventionele applicaties bieden ook biedt. De drijvende kracht binnen de 

RIA is een Script Engine dat het verkeer tussen de client en de server regelt en berekeningen 

aan de client zijde mogelijk maakt. 

Definitie 2.5: RIA's door M. Şen 

2.2.6 Voordelen ten opzichte van webpagina’s 

In het artikel van (Mesbah, Broenink, & van Deursen, 2006) worden de volgende 

voordelen van RIA’s benoemd ten opzichte van wegpagina’s: 

Beter te onderhouden: Omdat RIA’s zich op servers bevinden en vanaf een centrale 

punt naar clients verstuurd worden, is het uitbreiden van de mogelijkheden of het oplossen 

van problemen in de applicatie veel gemakkelijker dan bij conventionele applicaties. Immers, 

een enkele aanpassing op de server heeft automatisch gevolgen voor iedereen die gebruik-
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maakt van de RIA (Farrell & Nezlek, 2007), terwijl iedereen die een conventionele applicatie 

gebruikt een update moet downloaden voor een uitbreiding of nieuwe versie van de applica-

tie, of een patch moet downloaden om fouten binnen de applicatie op te lossen. Degene die 

de applicatie heeft uitgebracht kan nooit nagaan of iedereen die de applicatie gebruikt de 

update of patch daadwerkelijk heeft gedownload en geïnstalleerd. Bovendien kan de instal-

latie van een update of patch interferentie met andere, op de pc aanwezige, applicaties tot 

gevolg hebben. Alle onderhoud- en upgradetaken waar de ontwikkelaar van de applicatie 

anders energie in zou moeten steken, kunnen nu besteed worden aan het verder ontwikke-

len van de applicatie of gezien worden als tijdwinst.  

Gebruiksvriendelijker: RIA’s maken veelvuldig gebruik van het SPI principe: een web- 

applicatie dat gebaseerd is op het single interface model, bestaande uit aan de ene zijde een 

client die is opgebouwd uit een enkele webpagina en aan de andere zijde een serverapplica-

tie. Het kan gezien worden als een samensmelting van de mogelijkheden van het web en de 

mogelijkheden van desktopapplicaties. SPI’s zorgen voor een hoger gebruikersinteractiviteit, 

een korter reactietijd van de bezochte webpagina, minder belasting van de verbinding tus-

sen de client en de server, een hoger performance van de server, gemakkelijker onderhoud 

door ontwikkelaars en de mogelijkheid om gemakkelijker applicaties op verschillende plaat-

sen te kunnen gebruiken. 

Applicatie mogelijkheden: Dankzij de animatiemogelijkheden en berekeningen van de 

Script Engine, bieden RIA’s mogelijkheden die ook met conventionele applicaties op de PC 

mogelijk zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn Drag and Drop, het gebruiken van een slider 

om data te veranderen, het gebruik van openklappende menu’s en berekeningen die wor-

den uitgevoerd zonder een server te raadplegen. Dit alles zorgt ervoor dat er met een web-

browser steeds meer mogelijk is. 

Snellere verversing van de interface: Doordat delen van een RIA selectief worden bij-

gewerkt door de Script Engine bij de client, hoeft er een kleinere hoeveelheid data over de 

verbinding tussen de client en de server verstuurd te worden. De data die verstuurd wordt is 

dus, uitgaande van gebruikmaking van dezelfde internetverbinding en het uitvoeren van 

dezelfde actie, sneller bij de client binnen, wat resulteert in een snellere bijwerking van de 

interface van de webapplicatie. Een gebruiker heeft op deze manier directere feedback, wat 

het gebruiken van de applicatie prettiger maakt. 
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Het volgende figuur maakt de relatie tussen de gebruikte bandbreedte en de grootte 

van het bestand duidelijker: 

 

Figuur 2.3 Relatie gebruikte bandbreedte en grootte van bestand 

Het figuur is in drieën verdeeld, omdat er drie typen data zijn die over een verbinding 

tussen een client en een server worden verstuurd tijdens het surfen: 

- Webpagina: hele HTML pagina’s. 

- RIA’s (tekstbestanden): bestanden zoals XML bestanden. 

- RIA’s (binary): binaire data. 

De gebruikte bandbreedte is evenredig met de grootte van het bestand dat over de 

verbinding wordt verstuurd: hoe groter het verstuurde bestand, hoe meer bandbreedte er 

wordt gebruikt.  

Platformonafhankelijkheid: De Script Engine dat de mogelijkheden van RIA’s mogelijk 

maakt, wordt door veel webbrowsers ondersteund. Uitgaande van de drie meest gebruikte 

webbrowsers (Browser Statistics, 2007) IE6, IE7 en Firefox, kan gezegd worden dat 90,5% 

van alle browsers RIA’s ondersteunen. Omdat steeds meer webbrowsers platformonafhan-

kelijk worden, zijn RIA’s daardoor vanaf steeds meer platformen toegankelijk. 

Progressieve download: Progressieve download (Padmanabhan & Mogul, 1996) is 

een techniek waarbij informatie wordt gedownload en gecached bij de client, onafhankelijk 

van de acties van de client. Dit heeft als voordeel dat wanneer de gebruiker de vooraf ge-

downloade informatie raadpleegt, het niet meer gedownload hoeft te worden op moment 

van raadplegen. Dit gegeven wordt vooral gebruikt bij het weergeven van afbeeldingen die 

niet op het beeldscherm passen en zijn verdeeld in kleinere stukken die één voor één ge-
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download kunnen worden, zoals het geval is bij een plattegrond. Delen van de plattegrond 

die nét buiten het scherm vallen worden van tevoren gedownload en gecached. Dit heeft 

een vlottere surfmogelijkheid tot gevolg. 

Weergeven van audio en video: Het weergeven van video en audio is niet mogelijk 

binnen de architectuur van webpagina’s. Binnen de architectuur van RIA’s is dat wél moge-

lijk. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden, zoals het houden van een online videoconfe-

rentie. 

2.2.7 Valkuilen van RIA’s 

Het artikel van Laffra (Laffra, 2006) benoemt de volgende valkuilen voor het gebruik van 

RIA’s: 

Het downloaden van de script: Zoals gebleken in de structuur van RIA’s, hoeft er niets 

geïnstalleerd te worden, maar moet er een script worden geladen naar de client. Dit script 

zal natuurlijk gecached worden bij de client, zodat het niet opnieuw naar de client geladen 

hoeft te worden wanneer de betreffende RIA een volgende keer wordt geopend of wanneer 

er gebruikt wordt gemaakt van de RIA. Het moet echter toch wel minstens éénmaal worden 

geladen, wat voor overhead zorgt. 

Verborgen voor zoekmachines: Zoekmachines indexeren websites door iedere websi-

te op het Internet af te gaan, de eerste pagina van de website te doorzoeken op URL’s en 

informatie over de site zelf, de informatie op een handige manier op te slaan en vervolgens 

hetzelfde te doen bij ieder gevonden URL. Echter, vanwege het “single page” principe van 

RIA’s is dit niet meer mogelijk. 

Er kan echter een kanttekening geplaatst worden bij deze valkuil: is het nodig dat de 

inhoud van een applicatie wordt geïndexeerd door een zoekmachine? De applicatie voert 

immers bepaalde taken uit en het doorgeven van een omschrijving van deze taken aan de 

zoekmachine zou voldoende moeten zijn om aan gebruikers uit te leggen wat er gedaan kan 

worden op de pagina.  

Surfknoppen: Iedere web browser heeft de knoppen “Terug”, “Verder”, “Stop” en 

“Vernieuw”. Bij het gebruik van Flash en Java Applets doen deze knoppen niet wat de door-

snee Internetgebruiker ervan verwacht: op webpagina’s waarop RIA’s zijn, wordt er bínnen 

de RIA gesurft. Bij gebruikmaking van de knoppen van de web browser, zal de hele pagina 

dus ververst worden, wat resulteert in het verdwijnen van de RIA, of het laden van de RIA 

zoals het was toen de Internetgebruiker er oorspronkelijk op kwam. 

De techniek Ajax heeft hier min of meer een oplossing voor door in de URL gebruik te 

maken van het teken #. Het aantal geeft aan welk deel van de RIA bezocht wordt. Dit is ui-

teraard minder krachtig dan informatie zoals getallen of teksten in de URL op te nemen. 
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Tevens moet er bij deze valkuil gedacht worden dat het niet voor alle RIA’s geldt: 

niemand zal binnen een kantoorapplicatie zoals een tekstverwerker gaan surfen.  

Feedback: Een actie zoals het klikken op een knop in een RIA geeft geen automati-

sche feedback aan de gebruiker zoals een webbrowser dat doet. Automatisch feedback is in 

deze context het geven van informatie aan de gebruiker waardoor hij/zij weet dat de web-

applicatie bezig is met het verwerken van de zojuist gedane actie. Door gebrek aan dit soort 

feedback kan er bij de gebruiker tijdens het surfen verwarring ontstaan als bepaalde surfac-

ties veel tijd vergen. 

Ook hier kan een kanttekening gezet worden: het weergeven van juiste feedback ligt 

volledig bij degene die de applicatie maakt. RIA’s maken feedback immers niet onmogelijk, 

het moet alleen op een andere manier gebeuren dan bij webapplicaties. Bij reguliere we-

bapplicaties kan ook het geval zijn dat er onjuist of onvolledig feedback wordt gegeven. 

2.2.8 Enkele toepassingen 

Organisaties zoals Google en Amazon beginnen steeds vaker RIA’s te implementeren 

in hun webapplicaties. Hieronder volgen enkele van hun meest bekende applicaties. 

GmailTM 

Gmail1 is een gratis dienst van Google op het gebied van e-mail. Het is tevens één van 

de eerste applicaties van Google waarin RIA’s (in het bijzonder AJAX) veelvuldig wordt toe-

gepast. Het grote pluspunt van de dienst is dat het, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een an-

dere populaire e-maildienst Hotmail2, automatisch aangeeft dat er een nieuwe e-mail bin-

nen is, mails opent zonder dat de gehele pagina ververst hoeft te worden en automatisch 

begint met het uploaden van bijlagen als de gebruiker er één heeft aangeklikt. Deze moge-

lijkheden kunnen alleen gerealiseerd worden door gebruik te maken van AJAX. 

Google MapsTM 

Google Maps3 is een gratis dienst van Google op het gebied van plattegronden. Het 

maakt Google EarthTM toegankelijk vanaf het Internet en biedt tevens de mogelijkheid om 

routes te plannen. De kracht van Google Maps zit in het toepassen van progressieve down-

load: delen van de kaart die nét buiten het scherm vallen worden alvast geladen zodat het 

verschuiven van de kaart vloeiender gaat dan wanneer de kaarten worden geladen op het 

moment dat ze op het scherm van de gebruiker komen. 

                                                      
1
 Meer informatie: http://www.gmail.com, dd 25 mei 2007. 

2
 Meer informatie: http://www.hotmail.com, dd 25 mei 2007. 

3
 Meer informatie: http://www.maps.google.nl, dd 25 mei 2007. 



 
 

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties – Theoretisch kader. 19 

 

MiniUSATM 

MiniUSA1 is een website waar bezoekers zelf hun Mini Cooper’s kunnen samenstel-

len. De website is geheel in Flash gemaakt en is volledig dynamisch wat betreft de mogelijk-

heden: de mogelijke Mini Cooper’s zijn niet van te voren al samengesteld en aanwezig als 

plaatjes op de website (volgens de website zijn er miljoenen mogelijkheden te creëren). In-

tegendeel: alles wordt op dát moment samengesteld door de Internetgebruiker.  

2.2.9 Veel voorkomende technieken 

RIA’s worden gerealiseerd door verschillende technieken op het gebied van het In-

ternet te combineren. Allemaal hebben ze als overeenkomst dat ze werken volgens de archi-

tectuur dat in figuur 2.2 in hoofdstuk 2.2.5 is weergegeven. Binnen dit hoofdstuk wordt in-

formatie gegeven (Norman, 2006) over de werking van deze technieken en hun positie bin-

nen RIA’s. 

2.2.9.1 XML 

De letters XML (XML Introduction - What is XML?) staan voor eXtensible Markup Lan-

guage. Op 19 februari 1998 is door het World Wide Web Consortium (W3C) de eerste stan-

daard uitgegeven. De taal is ontstaan als een simpele implementatie van SGML 2 en ontwik-

keld om data mee te beschrijven en zich toe te spitsen op wat data is in plaats van te kijken 

hoe het weergegeven moet worden. Tags dienen door de gebruiker zelf worden gedefini-

eerd; dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld HTML waar alle tags voorgedefinieerd zijn. 

2.2.9.2 XSLT 

XSLT (Kay, 2001) is in 1999 gedefinieerd door W3C met als doel de inhoud van het 

web te scheiden van de lay-out. XSLT documenten worden gebruikt om XML documenten 

om te zetten naar andere XML documenten of ze om te zetten naar HTML of XHTML docu-

menten (anders gezegd: de data binnen XML documenten wordt door XSLT vorm gegeven). 

De omzetting geschiedt middels twee processen, namelijk transformeren en formatteren. 

Met transformeren wordt het omzetten van een XML document naar een ander XML docu-

ment bedoeld. Formatteren betekent het omzetten van een XML document naar een twee 

dimensionaal grafische weergave (bijvoorbeeld HTML of XHTML documenten). XSLT docu-

menten gaan daarbij als volgt te werk: 

 

                                                      
1
 Meer informatie: http://www.miniusa.com, dd 25 mei 2007. 

2
 Meer informatie: http://www.w3.org/MarkUp/SGML, dd 8 mei 2007. 
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Figuur 2.4 Werking van een XSLT processor. 

 

Het “Source document” is een document dat voldoet aan de eisen van het XML Path 

Language Model (XPath Data Model). De “XSLT Processor” genereert, samen met een “Sty-

lesheet” een “Result document” dat óók voldoet aan de eisen van het XPath Data Model. De 

Stylesheet is niets anders dan een XML document waarin de regels voor de template staan 

opgesteld, zodat de XSLT Processor weet hoe het Result document moet opstellen. 

2.2.9.3 JavaScript 

JavaScript (Javascript, 2003) is een scripttaal die in 1995 werd ontwikkeld om extra 

functionaliteit te bieden voor de web browser Netscape Navigator. Het stamt af van ECMA-

Script. Op webpagina’s wordt het tussen (Weija & Wanlei, 2005) de HTML code in geschre-

ven en communiceert het met het Document Object Model (Philippe, Ray, & Louren, 2005) 

en Browser Object Model (The Browser Object Model, 2004) van de pagina, zodat er taken 

zoals validatie van forms of het genereren van popups uitgevoerd kunnen worden, die met 

HTML code alleen niet mogelijk zijn. 

2.2.9.4 Ajax 

Ajax (Garrett, 2005) is een afkorting voor “Asynchronous JavaScript And XML”. De 

term werd in februari 2005 geïntroduceerd door Jesse James Garrett. Ajax is geen nieuwe 

technologie. Het is een verzameling van enkele technologieën die elk hun eigen functionali-

teit leveren binnen een geheel: 

- XHTML en CSS voor de op standaarden gebaseerde representatie. 

- Document Object Model voor de dynamische display en interactie. 

- XML en XSLT voor het uitwisselen en manipuleren van data. 

- XMLHttpRequest voor het ontvangen van data op een asynchrone wijze. 
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- JavaScript om al het bovenstaande samen te laten werken. 

Bij traditionele webapplicaties wordt een HTML pagina pas ververst als de client een 

HttpRequest stuurt naar de server door bijvoorbeeld het klikken op een link of een knop op 

een webpagina. De server verwerkt deze actie en stuurt de juiste HTML pagina terug naar de 

web browser van de client. Een groot nadeel van dit model is dat de gebruiker telkens moet 

wachten op de server nadat hij/zij een actie heeft uitgevoerd. 

Een Ajax applicatie werkt anders: het heeft een extra laag tussen de web browser en 

de server in de vorm van een “Ajax engine” zoals te zien is in het volgende diagram: 

 

 

Figuur 2.5 Webapplicatie model tegenover Ajax webapplicatie model. 

 

De Ajax engine wordt bij het laden van de HTML pagina geladen naar het systeem 

van de client. Het is verantwoordelijk voor het bepalen van de weergave van de interface en 

voor de communicatie met de server. Alle actie die een HttpRequest op zou leveren, levert 

met Ajax een JavaScript call naar de engine op. De engine handelt acties die het zelf af kan, 

zelf af. Als de engine informatie nodig heeft van de server, vraagt het de informatie (meestal 

in de vorm van een XML bestand) aan de server. 
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2.2.9.5 Flash & Flex  

In 1996 werd door Macromedia de eerst versie van de Flash/Flex technologie uitge-

geven. De technologie bestaat uit drie componenten: de Integrated Development Environ-

ments (ontwikkelomgevingingen) Flash IDE en de FlexBuilder IDE, en de virtuele machine 

Flash Player waarmee de Flash/Flex bestanden in een browser geladen en uitgevoerd kun-

nen worden. De Flash Player maakt platformonafhankelijkheid mogelijk doordat het op ver-

schillende platforms te installeren is. 

Het volgende schema geeft de relatie tussen Flash en Flex beter weer: 

 

 

Figuur 2.6 Flash/Flex 

 

Het verschil tussen Flex en Flash zit dus niet in het gebruik, maar in de ontwikkelom-

geving. In principe kan er met de Flash IDE dezelfde toepassing gemaakt worden als met 

FlexBuilder IDE, maar bij de FlexBuilder IDE is er al veel voorgeprogrammeerd door de ma-

kers van de IDE, waardoor de programmeur gemakkelijker toepassingen kan maken. 

Net als bij Ajax wordt er ook hier initieel een bestand geladen naar de client, namelijk 

het .swf bestand. Alle berekeningen worden bij de client uitgevoerd en af en toe wordt er 

data van de server opgevraagd. Deze data is echter zó klein dat de verbinding tussen de cli-

ent en server nauwelijks belast wordt. 
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2.2.9.6 Java Applets 

Een Java Applet1 is een programma dat in Java is geschreven en opgenomen kan 

worden in een HTML pagina. Een Java Applet wordt tijdens het laden van de pagina waarop 

het weergegeven zal worden, geladen naar het systeem van de bezoeker waarna het wordt 

uitgevoerd door de Java Virtual Machine van de browser. Dankzij de Java Virtual Machine 

zijn Java Applets platformonafhankelijk. 

2.2.9.7 Scalable Vector Graphics 

Scalable Vector Graphics (Lilley & Jackson, 2004) is een platform voor het maken van 

twee dimensionale afbeeldingen. Het bestaat uit twee componenten: een op XML gebaseer-

de bestandsformaat voor de data- en een programmeerbare API voor het grafische gedeelte. 

Dankzij het op XML gebaseerde bestandsformaat is het doorzoeken van bijvoorbeeld grafie-

ken mogelijk en kunnen afbeeldingen op een dynamische en/of interactieve manier aange-

past worden. 

2.2.10 Samenvatting RIA’s 

De impact van de ontwikkeling van een applicatie naar RIA’s voor het aantal moge-

lijkheden waarover een gebruiker beschikking over heeft kan als volgt worden samengevat: 

 

Figuur 2.7 Aantal mogelijkheden per techniek tegen elkaar uitgezet 

Het aantal mogelijkheden dat applicaties bieden blijft stijgen. Computers worden 

immers voortdurend voor nieuwe doeleinden gebruikt. Deze ontwikkeling zal dan ook nooit 

stoppen. Webpagina’s echter bieden maar één mogelijkheid, namelijk het opzoeken van 

                                                      
1
 Meer informatie: http://java.sun.com/applets, dd 22 mei 2007. 
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informatie. Scripts binnen webapplicaties boden vervolgens de mogelijkheid om informatie 

op de server aan te maken, te wijzigen of te verwijderen. Het niveau van applicaties heeft 

het echter nooit gehaald. De ontwikkeling van applicaties naar webapplicaties betekende 

dus een teruggang (Paulson, 2005) voor de gebruiker. RIA’s tilt het aantal mogelijkheden 

weer omhoog door langzaamaan de mogelijkheden van desktopapplicaties te bieden. 

Tot dusver is er geen standaard uitgebracht door het World Wide Web Consortium 

en blijft het geheel van RIA’s nog de status “hype” hebben. Grote organisaties in de dienst-

verlening, zoals Google en Amazon maken er echter al wel gebruik van en er zijn enkele IDE’s 

uitgegeven door softwarebedrijven (Macromedia, Microsoft) die de implementatie ervan 

vergemakkelijken, standaardiseren en de mogelijkheden uitbreiden. 

2.3 E-commerce 

2.3.1 Definitie e-commerce 

E-commerce is een vorm van dienstverlening die over het medium Internet aangebo-

den wordt. De volgende definitie is door Riggins & Hyeun-Suk (Riggins & Hyeun-Suk, 1998) 

opgesteld:  

E-commerce: 

Het delen van informatie op het gebied van zaken, het onderhouden van zakenrelaties en 

het uitvoeren van zakentransacties door middel van telecommunicatienetwerken.  

Definitie 2.6: E-commerce door Riggins & Hyeun-Suk, 1998, pp 88-95 

Met telecommunicatienetwerk wordt binnen dit onderzoek het Internet bedoeld. Be-

langrijk is in te zien dat e-commerce niet alleen het kopen en verkopen van goederen en/of 

diensten inhoudt, maar ook verschillende processen binnen en tussen individuele organisa-

ties omvat die een bijdrage leveren aan het kopen en verkopen van deze goederen en/of 

diensten. Zoals vermeld vindt e-commerce over het medium Internet plaats. Uit dit gegeven 

kent e-commerce unieke eigenschappen in vergelijking met andere vormen van handel. En-

kele van deze eigenschappen zijn de mogelijkheden (Shaw, 2000) tot massacommunicatie en 

snel te reageren op vragen uit de markt door 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar 

zijn (Fong & Chan, 2000), universele standaarden op te stellen, interactiviteit en mogelijkhe-

den voor het persoonlijker maken van informatie waarmee gewerkt wordt. Dankzij e-

commerce kunnen dus meer, altijd en diversere potentiële klanten bereikt worden in verge-

lijking met het bedrijven van zaken zonder gebruik te maken van Internet. Dit is dan ook het 

hoofddoel van e-commerce. 

E-commerce is te verdelen in drie klassen, namelijk “customer-to-business”, “busi-

ness-to-business” en “intraorganizational”. De klasse customer-to-business houdt in dat er 

via het Internet uitwisseling van informatie op zakelijk verband plaatsvindt tussen een klant 

en een organisatie. Bij business-to-business vindt de uitwisseling van informatie plaats tus-
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sen twee verschillende organisaties. Intraorganizational houdt uitwisseling van informatie 

binnen de grenzen van een organisatie in. 

In onderstaand figuur zijn vier typen acties weergegeven die binnen of tussen organi-

saties kunnen plaatsvinden. 

 

Figuur 2.8 De mogelijkheden met e-commerce 

Een gebruiker van een webapplicatie kan zich binnen of buiten een organisatie met 

een firewall bevinden. Doorgaans zijn gebruikers die zich binnen de firewall bevinden me-

dewerkers en gebruikers die zich buiten de firewall bevinden geen medewerkers. Tevens is 

er in bovenstaand figuur een onderscheid gemaakt in het doel waar de gebruikte interne-

tapplicatie voor dient: aan de ene kant dient het ter vergemakkelijking van het uitwisselen 

van informatie (technology facilitated) en aan de andere kant dient het ter verbetering van 

de mogelijkheid om informatie uit te wisselen (technology enhanced). De klasse customer-

to-business kan in cel 4, de klasse business-to-business in cellen 2 en 3 en de klasse intraor-

ganizational kan in cellen 1 en 2 geclassificeerd worden. 

E-commerce omvat dus alle vier de cellen in figuur 2.9, maar binnen dit onderzoek 

gaat het om cel 4.  
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2.3.2 Succesvol e-commerce 

De core business activiteiten van e-commerce zijn als volgt: 

 

Figuur 2.9 Core business activiteiten e-commerce 

De kernactiviteit “Attract” houdt het trekken van klanten naar de website waar de e-

commerce op bedreven wordt in. Dit kan op verschillende manieren, zoals het onder beta-

ling plaatsen van reclame op andere websites. Het idee is om een goede indruk achter te 

laten op bezoekers en ze over te halen tot het bekijken van de gedetailleerde catalogus of 

andere informatie over producten en/of services die te koop worden aangeboden. 

De kernactiviteit “Interact” houdt het omzetten van de interesse van de klant naar 

een te verwerken order in. Deze activiteit is inhoudelijk van aard en omvat bijvoorbeeld de 

catalogus, publicaties en andere informatie die beschikbaar is voor klanten. Het onderhou-

den van de inhoud van de website kan op een statische of dynamische manier. Het verschil 

tussen deze twee manieren van onderhouden is uitgelegd in hoofdstuk 2.2.2 Webpagina's. 

De kernactiviteit “Act” houdt het verwerken van de orders in. In feite reageert het 

bedrijf dus op de actie van een klant. Binnen deze activiteit zijn er acties zoals het verwerken 

van de order, de betaling en het bezorgen van het product bij de klant. 

De laatste kernactiviteit “React” is het verlenen van service aan de klant. Dit kan van 

persoon tot persoon plaatsvinden, maar ook door de website zó in te delen dat klanten zelf 

antwoord op vragen kunnen vinden. 

Aan iedere kernactiviteit zijn kosten verbonden. Bij de kernactiviteit Attract zijn bij-

voorbeeld kosten voor het maken van de webpagina waarop de producten en/of diensten 

zijn tentoongesteld te plaatsen. Bij Act zijn er bijvoorbeeld logistieke kosten te bedenken. 

Het succes van e-commerce laat zich zien bij het afzetten van die kosten tegen de opbreng-

sten (het aantal orders die geplaatst zijn door bezoekers van de website of aantal extra klan-

ten die dankzij de website zijn gewonnen). De e-commerce van een bedrijf is dan succesvol 

te noemen aan de hand van de verwachtingen die het bedrijf heeft over die cijfers. 
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2.3.3 Mate waarin e-commerce gebruikt wordt 

Tabellen 11.1, 11.2 en 11.3 en figuur 11.1 in de bijlage geven respectievelijk informa-

tie over het percentage huishoudens in Europa die een internetaansluiting hebben, het per-

centage omzet via e-commerce over het Internet van ondernemingen binnen Europa, het 

aantal personen met internetgebruik en het aantal personen die aan elektronisch winkelen 

doen binnen Nederland en het percentage omzet van kleinhandelaren in de Verenigde Sta-

ten dat tot stand komt door middel van e-commerce. Uit die statistieken blijkt dat de mate 

waarin er e-commerce bedreven wordt door internetgebruikers dezelfde stijgende lijnen 

toont als het aantal internetgebruikers in een bepaald gebied. Yang & Miao (Yang & Miao, 

2005) hebben in 2005 aan de hand van die statistieken een schatting gemaakt van het we-

reldwijde aantal internetgebruikers en handel over het Internet in 2006 en 2007. Ze conclu-

deren aan de hand van voorspellingsmethoden dat de handel over het Internet exponentieel 

toe zou nemen tot 5578,7 miljard dollar en het aantal inwoners dat toegang tot het Internet 

heeft tot 1,2 miljard, beiden over de wereld totaal genomen. De laatstgenoemde schatting 

komt aardig overeen met de cijfers in figuur 11.2 (deze geven een totaal van 1,156 miljard 

internetgebruikers). Voor Nederland klopt die trend (ANP, 2008): in 2007 hebben consumen-

ten 40% meer over het Internet uitgegeven dan in 2006. 

Al met al valt uit de statistieken te concluderen dat naarmate er meer mensen over 

de wereld een internetverbinding krijgen en er meer bedrijven hun producten of diensten 

via het Internet aanbieden, er meer handel over het Internet plaatsvindt. 

2.3.4 Voor- en nadelen van e-commerce 

Op websites Wikipedia (Wikipedia, 2005), Indian Commodity (Indian Commodity) en 

E-Commerce Technology (E-commerce technology, 2005) staan een aantal voor- en nadelen 

van e-commerce opgenoemd. Voor elk voor- en nadeel is er een perspectief genomen vanuit 

de klant en vanuit het bedrijf. 

Voordeel Perspectief klant Perspectief bedrijf 

Internet maakt zoeken 
en vergelijken van pro-
ducten gemakkelijker. 

Een klant boekt tijdwinst bij het 
zoeken naar producten. Bovendien 
wordt de kans op het voordelig 
kopen van het product groter door-
dat de klant vergelijkingen kan trek-
ken tussen verschillende websites. 

Een bedrijf bereikt meer potentiële klan-
ten: de marktplaats wordt vergroot.  

Digitale opslag informa-
tie. 

Buiten mogelijke verlaging van prij-
zen geen voordelen. 

Minder kosten bij het opslaan van infor-
matie. 

Manier van communi-
ceren. 

Persoonlijker en niet opdringerig: 
een klant krijgt alleen informatie als 
hij/zij erom vraagt. 

Minder kosten voor het geven van infor-
matie. Wijzingen in informatie kan sneller 
en gemakkelijker worden doorgevoerd. 

Ruimte voor speciale 
wensen. 

Een product wordt persoonlijker. Bedrijven kunnen klantgerichter opereren. 

Levering producten. Een bestelling wordt sneller ge-
plaatst waardoor de kans op het 
snel ontvangen van een product 
vergroot wordt. 

Bestellingen komen sneller binnen en 
kunnen sneller afgehandeld worden. Dit 
kan een grotere omzet tot gevolg hebben. 
De transactiekosten gaan ook omlaag 
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Voordeel Perspectief klant Perspectief bedrijf 

omdat processen geautomatiseerd wor-
den 

Mogelijkheid tot het 
vragen van aanvullende 
informatie. 

Klanten kunnen op de hoogte wor-
den gehouden van ontwikkelingen 
van een bepaald product. 

Bedrijven kunnen gemakkelijk periodieke, 
aanvullende informatie leveren. Op die 
manier wordt een groter service geleverd 
waardoor klanten gebonden kunnen wor-
den. 

Plaatsonafhankelijkheid. Klanten kunnen gemakkelijker pro-
ducten in een ander land bestellen. 

Vergroting marktplaats. 

Variëteit voor klanten. Het geeft de klanten meer manieren 
om te winkelen. 

Geen voordeel. 

De mogelijkheid om 
producten zelf samen te 
stellen en gelijk de ac-
tuele prijs te zien. 

De klant weet waar hij/zij aan toe is 
en komt minder snel voor verassin-
gen te staan prijstechnisch gezien. 

Meer tevreden klanten. 

Grotere catalogussen. Het keuzeaanbod wordt groter zo-
dat de kans dat er iets tussen zit wat 
de interesse wekt groter wordt. 

De kosten voor het aanbieden van het 
totale assortiment zijn minder als het op 
het web gebeurd, dan op papier. 

Wereldwijd bereikbaar. Naast dat het keuzeaanbod groter 
wordt, kan de klant meer vergelij-
ken. Een broek van een bepaald 
merk kan bijvoorbeeld in Amerika 
goedkoper zijn dan Europa. 

Er worden meer klanten bereikt. 

Nieuw businessmodel. Geen directe voordelen. Indirect zou 
het kunnen uiten tot goedkopere 
producten. 

Omdat er totaal andere kosten bij komen 
kijken (geen kosten meer voor printen 
e.d., maar wel voor een website), kan dit 
resulteren in een nieuwe businessmodel, 
met andere kansen. 

Tabel 2.1 Voordelen van e-commerce 

Nadeel Perspectief klant Perspectief bedrijf 

Oplichting. Een professioneel uitziende website 
wekt vertrouwen op, maar dat hoeft 
niet te betekenen dat de website te 
vertrouwen is. Oplichters kunnen 
gemakkelijker hun slag slaan.  

Informatie die klanten invullen hoeft niet 
altijd waar te zijn. Bedrijven kunnen op die 
manier opgelicht worden. 

Technische proble-
men. 

Irritatie. Verlies van (potentiële) klanten. 

Invullen van per-
soonlijke informatie. 

Als bedrijven onzorgvuldig omgaan 
met gevoelige informatie, kan de 
klant hierbij benadeeld worden. Ge-
voelige informatie kan immers door 
derden misbruikt worden. 

Informatie die klanten invullen hoeft niet 
altijd waar te zijn. Bovendien zal bij voor-
baat klanten die weigeren persoonlijke in-
formatie in te vullen buitengesloten wor-
den. 

Indruk van te kopen 
product. 

Producten kunnen alleen vanaf het 
scherm bekeken worden en zijn niet 
tastbaar. Een goede indruk van het 
product is zodoende moeilijk te ver-
krijgen. 

Het is moeilijk voor een bedrijf een goede 
indruk te geven van het product. In vergelij-
king met reguliere vorm van commerce, 
moet een bedrijf hier extra aandacht aan 
besteden zodat een klant niet afhaakt. 

Tabel 2.2 Nadelen van e-commerce 
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2.4 Samenvatting 

In het theoretisch kader is uitgelegd wat RIA’s en e-commerce zijn. Naar voren is ge-

komen dat RIA’s de mogelijkheden die desktopapplicaties boden, op het Internet mogelijk 

maken. De toepassing ervan brengt een aantal voordelen met zich mee, maar ook een aantal 

valkuilen waar rekening mee gehouden dient te worden.  

Tevens is gebleken dat er steeds meer mensen gebruikmaken van het Internet om 

producten en/of diensten te bestellen en dat de komende jaren dit deel van de economie 

een steeds grotere rol zal spelen binnen de samenleving. E-commerce biedt veel gemakken 

ten opzichte van de reguliere vorm van commercie. 
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3 Schema van webapplicaties en RIA’s 
In dit hoofdstuk zal er een Object Role Modeling (ORM) schema opgesteld worden 

van webapplicaties (Ricca & Tonella, 2001) en RIA’s. Het doel van het opstellen van deze 

schema’s is om het verschil tussen webapplicaties en RIA’s op een conceptueel niveau aan te 

geven en de definities binnen het theoretisch kader te ondersteunen. De beoogde meer-

waarde van RIA’s ten opzichte van webapplicaties komt op deze manier sterker naar voren. 

Tevens dienen de ORM-schema’s om de websites die in het empirisch onderzoek be-

keken zullen worden, te beoordelen op voorkomen van RIA’s. Dit kan door de verschillende 

technieken op de websites te bekijken of ze passen binnen het schema voor webapplicaties 

of binnen het schema voor RIA’s.  

3.1 ORM schema’s 

Voor de begrijpbaarheid van de op te stellen schema’s is het verstandig een introduc-

tie tot ORM (Halpin, 1996) te maken door uit te leggen wat het doel van ORM schema’s is en 

daarna in te gaan op de verschillende componenten binnen de schema’s. 

Doel 

ORM-schema’s hebben als doel een complex, constant veranderend domein eendui-

dig en gedetailleerd weer te geven. De taal is uitermate geschikt om veranderingen binnen 

het domein dat gemodelleerd wordt op een snelle en overzichtelijke manier door te voeren 

naar de schema’s. 

Het Internet is in feite ook één groot domein dat constant aan veranderingen onder-

hevig is en waar de vraag is wat er binnen dat domein valt en wat niet. ORM is dan ook pri-

ma geschikt om het te modelleren. 

Componenten 

Ieder ORM-schema bestaat uit een set van objecttypen, predicatoren en feittypen. 

Een objecttype wordt binnen een schema aangeduid (van Bommel, Kovács, & Micsik, 1994) 

met de letterO . De set van predicatoren wordt aangeduid met de letter P . Een predicator 

geeft de verbinding tussen een objecttype en een feittype weer. Bij een gegeven predicator 

is het geassocieerde objecttype te vinden door middel van de operator O P :Base  . De 

set van feittypen wordt aangeduid met de letter F . Deze set is tevens een deelverzameling 

van P . Stel dat twee predicatoren p en q in verbinding staan met feittype f, dan geldt 

q}{p,f  . Feittypen zijn ook objecttypen: OF  . Een feittype dat correspondeert met een 

predicator kan worden gevonden door middel van de operator FP:Fact  , gedefinieerd 

door fpfFact(p)  . Een feittype kan worden gevuld worden (populeren) met instan-

ties. 
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Figuur 3.1 Voorbeeld van een ORM schema 

Van bovenstaand schema kunnen de volgende verzamelingen en relaties worden 

weergegeven:  f C, B, A,  O ,  rq,p,  P  ,  f  F  met  rq,p,  f  , ABase(p)  , 

CBase(q)  en B  Base(r) . 

Om het schema krachtiger en overzichtelijker te maken, kunnen er generalisaties en 

constraints in op worden genomen. Een generalisatie mag alleen plaatsvinden tussen twee 

objecttypen als het ene objecttype een subtype is van het ander.  

 

Figuur 3.2 Voorbeeld ORM generalisatie 

 

In bovenstaand voorbeeld zijn auto en motor subtypen van het type voertuig. Stel 

dat er geldt dat alle voertuigen brandstof nodig hebben voor de voortstuwing, dan is het 

voldoende om aan het objecttype Voertuig een feittype te koppelen. De koppeling is dan 

door te voeren naar de objecttypen Auto en Motor. 

Naast het aanbrengen van generalisaties kunnen er ook constraints aangebracht 

worden, zoals uniqeness constraints en mandatory role constraints. Deze twee constraints 

geven de uniekheid van een tupel of combinatie van tupels aan en geven aan welke object-

typen per sé gevuld moeten worden. 

 

Figuur 3.3 Voorbeeld ORM uniqeness en mandatory role constraints 

In bovenstaand voorbeeld is aangegeven dat iedere burger een Burger Service Num-

mer (BSN) moet hebben. Bovendien moet iedere combinatie van burger en BSN uniek zijn. 

Een burger kan dus niet twee of meer BSN’s hebben en een BSN mag ook niet aan twee of 

meer burgers toebehoren. Indien de uniqeness constraint alleen over het linker gedeelte van 
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het binaire feittype zou zijn getrokken, zou iedere burger wel hoogstens één BSN hebben, 

maar een BSN zou niet bij hoogstens één burger horen. Precies het omgekeerde zou gelden 

indien de uniqeness constraint over het rechter gedeelte van het binaire feittype zou zijn 

getrokken. 

Ten slotte zal er ook gebruik gemaakt worden van het exclusion constraint. Deze 

constraint sluit bepaalde voorkomens binnen de populering van een schema uit. Exclusion 

constraints worden als volgt aangegeven binnen een schema: 

 

Figuur 3.4 Voorbeeld ORM exclusion constraint 

 

In het voorbeeld van figuur 3.4 wordt aangegeven dat instanties van de populatie van 

het bovenste feittype niet mogen voorkomen in instanties van de populatie van het onderste 

feittype en omgekeerd. Een werknemer die in vaste dienst is getreden heeft dus geen con-

tract lopen tot een bepaalde datum en omgekeerd. 
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3.2 ORM schema van webapplicaties. 

Met de korte introductie van ORM schema's in hoofdstuk 3.1 is er een ORM schema 

op te stellen van webapplicaties. 

 

Figuur 3.5 ORM schema webapplicatie 

Het schema bevat alle objecten die in het artikel van Ricca et al (2001) weergegeven 

worden met als verschil dat de frames achterwege zijn gelaten. Dit is gedaan omdat frames1 

niet bepalend zijn voor het verschil tussen een statische en een dynamische webpagina en 

noch voor een webapplicatie.  

  

                                                      
1
 Meer informatie: http://www.w3schools.com/html/html_frames.asp.  
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Hieronder zijn in twee tabellen de objecten en de feittypen en constraints uit figuur 

3.5 nader uitgelegd. 

Objecttypen 

Objecttype Uitleg 

Client & Server Zie theoretisch kader voor uitleg.  

Webpagina Een webpagina is binnen dit model een document waar informatie op staat. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een statische en een dynamische web-
pagina. Binnen het model is dit aangeduid door middel van een subtype ver-
binding tussen webpagina en statische webpagina, en tussen webpagina en 
dynamische webpagina. 

Statische webpagina Een statische webpagina is een document waarvan de inhoud bij het indienen 
van een request al vaststond. Van opbouwen is dus geen sprake. 

Dynamische webpagina Een dynamische webpagina is een document waarvan de inhoud afhangt van 
de variabelen die zijn ingediend bij een submit. 

Form Een form is een gedeelte van een dynamische webpagina waar variabelen 
ingevoerd kunnen worden die de inhoud van de betreffende webpagina bepa-
len. 

Variabelen Een willekeurig element van een verzameling dat een waarde aan kan nemen. 

Input variabele Een variabele dat nog geen waarde heeft aangenomen. 

Use variabele Een variabele dat een waarde heeft aangenomen. 

Data in database Een tabel waar data in staat dat het script kan gebruiken voor de inhoud van 
de dynamische webpagina.  

Script Een programma dat aan de hand van use variabelen een dynamische webpa-
gina samenstelt.  

Tabel 3.1 Objecttypen webapplicaties 

Feittypen en constraints 

Feittype Uitleg Constraint Gevolg 

a Een client kan een webpagina 
toegestuurd krijgen van de 
server.  

Geen. Niet van toepassing. 

b Een webpagina kan een link 
naar een webpagina bevatten. 
Dit mag ook naar zichzelf zijn. 

Geen. Niet van toepassing. 

c Een dynamische webpagina 
bevat één of meerdere forms.  
 

Uniqueness constraint over 
objecttype form. 

Een form behoort tot een 
unieke dynamische webpa-
gina. 

d Een form bevat één of meerde-
re input variabelen. 

Mandatory role constraint over 
objecttype form. 

Een form moet persé input 
variabelen hebben. 

Uniqueness constraint over 
objecttype input variabele. 

Alle input variabelen  moe-
ten per form uniek zijn. 

e Een client stuurt een request 
naar de server. 

Geen. Niet van toepassing. 

f Een dynamische webpagina 
bevat één of meerdere use 
variabelen. 

Mandatory role constraint over 
objecttype dynamische 
webpagina. 

Een dynamische webpagina 
moet persé use variabelen 
hebben. 

Uniqueness constraint over use 
variabelen. 

Een dynamische webpagina 
moet unieke use variabelen 
hebben. 

g Een statische webpagina is 
geplaatst op een server. 

Een mandatory role constraint 
over objecttype statische web-

Een statische webpagina 
moet persé op een server 
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Feittype Uitleg Constraint Gevolg 

pagina.  geplaatst worden. 

h Een dynamische webpagina 
wordt gemaakt op een server. 

Een mandatory role constraint 
over objecttype dynamische 
webpagina. 

Een dynamische webpagina 
moet persé op een server 
aangemaakt worden. 

i Een input variabele wordt na 
submit op een form een use 
variabele. 

Een uniqueness constraint over 
de objecttypen input en use 
variabelen. 

Een waarde dat is ingevuld 
in een input variabele, mag 
niet veranderen na een 
submit. 

j Een script bevindt zich op een 
server. 

Een uniqueness constraint over 
objecttype script. 

Een script bevindt zich op 
één server. 

k Een dynamische webpagina 
wordt gemaakt met behulp van 
data in een database en use 
variabelen door een script. 

Mandatory role constraint over 
script, dynamische webpagina en 
use variabelen. 

Deze objecttypen zijn persé 
nodig om een dynamische 
webpagina te maken. 

  Uniqueness constraint over dy-
namische webpagina en over 
script en use variabelen. 

Een bepaald script stelt 
altijd een unieke dynami-
sche webpagina op met 
een combinatie van unieke 
data in database en use 
variabelen. 

Tabel 3.2 Feittype en constraints van webapplicaties  
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3.3 ORM schema RIA’s 

Na het ORM schema voor webapplicaties samengesteld en uitgelegd te hebben, is er 

hieronder op dezelfde manier een ORM schema voor RIA's opgesteld.  

 

Figuur 3.6 ORM schema RIA 

Schema 3.6 bevat alles dat in het theoretisch kader aan bod is gekomen. De verschil-

lende componenten ervan zijn als volgt uit te leggen: 

Objecttype Uitleg 

Client & Server Zie theoretisch kader voor uitleg.  

Data Informatie dat tekst en/of afbeeldingen kan zijn. Het kan in bijvoorbeeld in 
een database staan, maar ook in XML documenten op andere tekstbestanden. 
Belangrijk bij deze objecttype is dat het verstuurd wordt naar een client. 

Script Een script is een document dat het verkeer regelt tussen een client en een 
server. Binnen het schema kan een instantie van de het object script zich be-
vinden op de client en/of op de server. 

DOM tree Een platform- en taalonafhankelijke interface waarmee programma’s en 
scripts de inhoud, structuur en stijl van een document op een dynamische 
manier kunnen benaderen en aanpassen. 

HTML element Een geheel van begintag, tussenliggende elementen en eindtag. Binnen een 
Dom tree dienen alle begintags afgesloten te worden met eindtags. 

Id Unieke sleutel waarmee tussen soortgelijke elementen onderscheid gemaakt 
kan worden. 

RIA Een RIA zoals in het theoretisch kader uitgelegd 

Tabel 3.3 Objecttypen RIA's 
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Feittype Uitleg Constraint Gevolg 

a Een server stuurt data naar een 
client. 

Geen. Niet van toepassing. 

b Een server stuurt een script en 
een RIA naar een client 

Geen. Niet van toepassing. 

c Een server ontvangt een re-
quest van een script op een 
client 

Geen. Niet van toepassing. 

d Een script vangt triggers op van 
client 

Geen. Niet van toepassing. 

e Een HTML element heeft een 
id. 

Mandatory role constraint over 
objecttype HTML element. 

Een HTML element heeft 
persé een id. 

Een uniqueness constraint over 
objecttypen HTML element en id 

Ieder HTML element heeft 
een uniek id en tegelijker-
tijd behoort een id tot een 
uniek HTML element. 

f Een script op een client update 
een HTML element met data 
dat door een server naar een 
client is verstuurd. 

Geen. Niet van toepassing. 

g Een Dom tree is opgebouwd uit 
HTML elementen. 

Een mandatory role constraint 
over objecttype HTML elemen-
ten. 

Een DOM tree moet persé 
HTML elementen bevatten. 

h Een RIA bestaat uit een script 
en een DOM tree. 

Mandatory role constraints over 
objecttypen script, RIA en DOM 
tree. 

Iedere RIA moet persé een 
script en een DOM tree 
component hebben. 

Tabel 3.4 Feittypen en constraints RIA's 

3.4 Vergelijking ORM schema’s webapplicaties en RIA’s 

Binnen deze paragraaf staat een vergelijking weergegeven tussen het ORM schema 

van webapplicaties en RIA’s. De vergelijkingen zijn gebaseerd op de schema’s uit hoofdstuk 

3.3. 

3.4.1 Overeenkomsten 

Omdat RIA’s een techniek is die reguliere webapplicaties opvolgt, zijn overeenkom-

sten aan te wijzen tussen beide schema’s. De volgende overeenkomsten zijn er tussen beide 

schema’s: 

- De objecttypen Client, Server en het feittype ertussen. In beide schema’s staat aan-

gegeven dat de Client een request naar de Server stuurt. 

- Een webpagina en een RIA zijn beiden opgedeeld in Divs. 

- Een webpagina en een RIA zijn opgebouwd uit HTML elementen zodat ze getoond 

kunnen worden door een webbrowser. 
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3.4.2 Verschillen 

In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de ORM schema’s van webapplicaties 

en RIA’s weergegeven. In de tweede kolom staan de eigenschappen van webapplicaties, in 

de derde kolom de eigenschappen van RIA’s. Alle referenties naar feit- en objecttypen in de 

kolom webapplicaties refereren naar het schema van figuur 3.5. Voor referenties naar de 

feit- en objecttypen in de kolom RIA’s geldt figuur 3.6. In de rijen staan de aspecten waarop 

de schema’s worden vergeleken. 

Aspect Webapplicaties RIA’s Implicatie 

Feittype f binnen 
figuur 3.5 

Feittype f geeft aan dat een 
webpagina een link naar een 
webpagina kan bevatten. 

Er bevinden zich geen links 
binnen RIA’s. 

Single Page princi-
pe bij RIA’s terwijl 
webapplicaties 
refereren naar 
elkaar middels 
links. 

Objecttype Script Opgeslagen op Server (feittype 
o).  

Opgeslagen bij Client (feit-
type c). 

Berekeningen bij de 
Client zijn mogelijk 
binnen de RIA ar-
chitectuur. 

Feittype c binnen 
figuur 3.6 

De Server verstuurt altijd gehele 
webpagina’s. Er is dus geen 
sprake van data dat initieel 
wordt verstuurd en daarna niet 
meer. 

Bij de eerste request van 
de Client aan de Server 
wordt er een Script samen 
met de RIA verstuurd. 
Daarna worden deze niet 
meer verstuurd. 

Bij webapplicaties 
is de dataover-
dracht vrijwel con-
stant omdat er 
iedere keer een 
hele webpagina 
wordt verstuurd 
naar de Client. Bij 
RIA’s is alleen de 
eerste dataover-
dracht meer dan de 
anderen door de 
Script die één keer 
naar de Client 
wordt verstuurd.  

Objecttype Div Wordt alleen gebruikt voor lay-
out doeleinden. In combinatie 
met CSS documenten zorgt het 
voor een krachtige opmaak van 
de lay-out. 

De Script gebruikt het voor 
selectieve update doelein-
den. Dit is aangegeven 
met feittype b. 

De RIA wordt per 
request niet in zijn 
geheel vernieuwd, 
maar per Div. 

Verwerking Use 
variabelen 

Binnen het schema wordt het 
op de Server verwerkt. Dit 
wordt aangeduid met feittype j. 

Binnen het schema wordt 
het bij de Client verwerkt. 
Dit wordt aangeduid met 
feittype a. 

Doordat er bereke-
ningen bij de Client 
mogelijk zijn, hoe-
ven de Use Varia-
belen niet naar de 
Server worden 
verstuurd, maar 
kunnen ze bij de 
Client afgehandeld 
worden. De Server 
wordt op deze 
manier minder 
belast. 

Objecttype Data Komt niet voor binnen het Binnen het schema wordt Data zijn tekstbe-
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Aspect Webapplicaties RIA’s Implicatie 

schema van webapplicaties het door de Server ver-
stuurd naar de Client. De 
Script bij de Client ge-
bruikt het om Divs mee te 
updaten. 

standen met alleen 
inhoud waar om 
gevraagd werd. De 
omvang is dus min-
der dan bij da-
taoverdracht dat 
binnen webapplica-
ties plaatsvindt. De 
verbinding tussen 
de Server en de 
Client wordt min-
der belast. 

Tabel 3.5 Vergelijking ORM schema's webapplicatie en RIA's 

3.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is eerst een introductie gegeven tot de techniek Object Role Modeling 

(ORM). Er is uitgelegd dat deze techniek uitkomst biedt bij het in kaart brengen van de ver-

schillende onderdelen van een techniek en hun samenhang. 

Vervolgens zijn er ORM-schema's gegeven van webapplicaties en van RIA’s. Binnen deze 

schema’s zijn de belangrijkste componenten van beide technieken in kaart gebracht zoals 

weergegeven in het theoretisch kader. De schema’s bevatten dan ook minimaal de compo-

nenten benoemd in figuren 2.1 en 2.2. 

Tenslotte is er een vergelijking gemaakt tussen de twee opgestelde schema’s zodat er in 

een tabel éénduidig vast staat wat het verschil tussen webapplicaties en RIA’s zijn. 

De ORM-schema’s hebben aangetoond dat de technieken webapplicaties en RIA’s te 

modelleren zijn met behulp van object gerelateerde technieken. Dit betekent dat websites 

die met één van deze technieken zijn opgebouwd geclassificeerd kunnen worden door er 

een ORM-schema van te maken. Binnen hoofdstuk 4 zal deze classificatie uitgevoerd wor-

den. 
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4 Opzet empirisch onderzoek 
In dit hoofdstuk staat de opzet van het empirisch onderzoek weergegeven. Het 

hoofdstuk bevat achtereenvolgens het volgende: 

- Uitleg van het doel van het empirisch onderzoek. 

- Beschrijving van de manier waarop het empirisch onderzoek uitgevoerd zal worden. 

- Weergave van de doelgroep van het empirisch onderzoek en verantwoording ervan. 

- De vragenlijst dat met het empirisch onderzoek beantwoord zal worden. 

4.1 Het doel van het empirisch onderzoek 

Het doel van het empirisch onderzoek is het theoretisch kader aan te vullen met in-

formatie uit de praktijk, in het bijzonder de visies van een aantal organisaties op het toepas-

sen van RIA’s binnen e-commerce. Het empirisch onderzoek draagt verder bij aan het cre-

eren van een breed overzicht en diversiteit (Verschuren & Doorewaard, 2005) organisaties 

uit verschillende sectoren benaderd zullen worden. Deze organisaties passen uiteraard allen 

e-commerce toe, maar het verschil per bedrijf zit in het gebruik van RIA’s. Tevens zullen er 

vragen gesteld worden over de manier waarop projecten ontstaan binnen een dergelijk be-

drijf. Hanteren ze de technology driven manier van aanpak of kijken ze juist naar de vraag 

van de markt en spelen ze daar op in? Anders gezegd: gebruiken ze nieuwe technologieën 

volgens de “technology push” of “technology pull” (Isaacs & Tang, 1996) manier? Deze vra-

gen zullen opgesteld worden met behulp van literatuur die inzicht biedt in factoren die mee-

spelen tijdens de introductie van innovatieve technieken en adoptie van een internettechno-

logie. Tenslotte draagt het empirisch onderzoek bij aan het doelgericht verkrijgen van infor-

matie, omdat degene die de informatie verschaft of zal verschaffen gestuurd kan worden 

door middel van benadering van de juiste deskundige en het stellen van de juiste vragen. 

4.2 Doelgroep 

Zoals in de introductie is uitgelegd, wil Logica erachter komen waarom haar klanten 

niet in RIA’s investeren. Klanten zijn in deze context organisaties die projecten uit laten voe-

ren door Logica of werknemers van Logica inhuren (detachering). Om die vraag te beant-

woorden, is het verstandig in contact te komen met personen binnen die organisaties die op 

dat punt de uiteindelijke beslissingen nemen: dit zijn managers die strategische beslissingen 

nemen.  

Eén van de vier contactpersonen die zijn geïnterviewd, is bij een organisatie werk-

zaam waarmee Logica zaken mee doet, de andere drie geïnterviewden hebben tot dusver 

geen zaken gedaan met Logica. Van deze drie organisaties heeft er één bewust voor het ge-

bruik van RIA’s gekozen. Van de andere twee organisaties heeft er één bewust niet voor het 

gebruik van RIA’s gekozen en de andere organisatie wist niets van het bestaan van RIA’s af.  
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Tenslotte zijn websites op het Internet gekozen die de top tien van “Website van het 

jaar 2007” (Website van het jaar) in de categorie "E-commerce en veilingsite" vormen en die 

voor de gemiddelde Internetgebruiker ook te benaderen zijn. Deze categorie is gekozen om-

dat het in dit onderzoek juist om E-commerce gaat. De reden van het onderzoeken van deze 

websites is om een beter inzicht te krijgen in wat een bezoeker op een dergelijke website 

ervaart en omdat het een goed oordeel geeft van de keuze van een gemiddelde Internetge-

bruiker. 

In de beoordeling van de top tien onderzochte websites is meegewogen of de websi-

tes veel bezoekers trekken omdat ze vanuit de organisatie uit veel gebruikers hebben zoals 

banken en verzekeringsmaatschappijen of de Belastingdienst. 

4.3 Manier van uitvoering 

Het empirisch onderzoek bestaat uit twee delen die beiden op een verschillende manier uit-

gevoerd zijn: 

- Bestudering websites die op Internet te vinden zijn en voor iedereen toegankelijk 

zijn. 

- Interviews met personen van organisaties die zijn benaderd zoals uitgelegd in hoofd-

stuk 4.2.  

Het verschil in aanpak zit in de vorm: de websites zijn bestudeerd op het voorkomen van 

componenten die het maken tot een Rich Internet Applicatie. Van de contactpersonen is de 

informatie dat ze Rich Internet Applicatie's wel of niet toepassen bekend en is juist de reden 

van deze keuze achterhaald. 

4.3.1 Websites 

 De websites zijn bestudeerd op het voorkomen van componenten van RIA’s. Nadat is 

vastgesteld of er RIA's op de websites voorkomen of niet, is er gekeken of de websites die 

hoger in de top 10 staan méér of juist mínder gebruikmaken van de RIA's dan websites die 

zich onderaan de lijst bevinden. De resultaten van de bestudering zijn onderverdeeld in de 

volgende categorie van voorkomen van RIA’s: 

1. De website gebruikt geen enkele RIA component. 

2. De website maakt wel gebruik van RIA’s, maar deze techniek staat niet centraal bin-

nen de website. 

3. De website is opgebouwd uit RIA’s. 

Middels een voorbeeld kan deze verdeling duidelijk gemaakt worden: indien na het door-

zoeken van een website géén RIA componenten zijn aangetroffen, hoort deze website bij de 

eerstgenoemde categorie. Indien de website wel gebruikmaakt van RIA componenten, maar 

er kan gesurft worden op de website als deze componenten weggelaten werden, hoort deze 
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website in categorie twee. Twee voorbeelden van dergelijke componenten zijn flashcompo-

nenten waar reclame op staat of een fotoviewer waar foto’s mee bekeken kunnen worden. 

Indien bij het benaderen van de website geconstateerd wordt dat de hele menustructuur 

een RIA component is (dus om te surfen binnen de website kan de bezoeker niet om deze 

RIA component heen), is de website binnen laatstgenoemde categorie in te delen. 

 Bij het zoeken naar RIA componenten is er gebruik gemaakt van de lijst van RIA com-

ponenten zoals weergegeven in hoofdstuk 2.2.9, waarbij voornamelijk gebruik gemaakt was 

van het artikel van Norman (2006). Componenten die herkend worden, zijn vervolgens ge-

plaatst binnen figuur 3.5 en 3.6. Het herkennen van componenten heeft plaatsgevonden op 

twee manieren, namelijk 

1. Kijken naar de pagina an sich. Bevat de pagina flash animaties? Heeft het een desk-

top-like menu? 

2. Doornemen van de code van de website. Ieder webpagina bestaat uit HTML code, al 

dan niet aangevuld met Javascript of andere componenten. Deze componenten staan 

tussen tags, zoals <script>javacode</script>. 

4.3.2 Interviews 

Interviews bestaan uit twee delen, namelijk een lijst van stellingen en een aantal 

open- en meerkeuzevragen. Alle deze stellingen en vragen zijn opgesteld in het kader van 

diffusie van innovatie (Del Aguila-Obra & Padilla-Meléndez, 2006) en het in gebruik nemen 

van een innovatie (van Slyke, Belanger, & Comunale, 2004) en hebben als doel de visie van 

de managers op het gebruik van RIA’s binnen e-commerce in kaart te brengen. Zoals in het 

eerste onderzoeksmodel is uitgelegd, kan met behulp van de interviews de waardering per 

meerwaarde die RIA’s bieden bepaald worden, alsmede de mate waarin bepaalde factoren 

belangrijk worden geacht bij het besluiten tot het al dan niet toepassen van RIA’s binnen de 

organisatie. Tevens wordt er bepaald in hoeverre enkele organisaties binnen Nederland be-

kend zijn met RIA’s. 

Het benaderen van een contactpersoon geschiedt door in eerste instantie een e-mail 

met uitleg over de reden van het interview op te sturen, samen met informatie over RIA’s 

zodat de contactpersoon zich kan voorstellen wat RIA’s zijn. Tevens worden de meerkeuze-

vragen er bij gevoegd zodat de persoon in kwestie die kan invullen en terugsturen. Middels 

een persoonlijk vragensessie worden vervolgens de open vragen gesteld. 

4.4 Vragenlijst 

Voor het samenstellen van de vragen is er gekeken naar de artikelen van Del Aguila-

Obra & Padilla-Meléndez (2006) en van van Slyke & Belanger (2004). Het artikel van Del Ag-

uila-Obra en Padilla-Meléndez gaat over de factoren die van invloed zijn bij de adoptie van 

een internettechnologie. Hierbij worden RIA’s als de nieuwe internettechnologie gezien die 
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geïntroduceerd worden binnen de al bestaande techniek e-commerce. Het volgende model 

is uit het artikel genomen: 

 

Figuur 4.1 Model adoptiefactoren Internettechnologieën (Del Aguila-Obra & Padilla-Meléndez, 2006).  

In dit onderzoek is er naar het linkergedeelte van de figuur gekeken omdat deze fac-

toren de adoptie van een internettechnologie bepalen. Per factor worden in het artikel van 

Del Aguila-Obra & Padilla-Meléndez (2006) instrumenten genoemd waarmee de factoren 

gemeten kunnen worden. In het rechtergedeelte van het figuur staan de verschillende stadia 

van een IT adoptieproces volgens Cooper & Zmud (1990) weergegeven. 

Naast het artikel van Cooper & Zmud (1990) is er voor het opzetten van het empi-

risch onderzoek tevens het artikel van van Slyke, Belanger en Comunale (2004) gebruikt. 

Voor dit artikel is onderzoek verricht naar de factoren die van invloed zijn tijdens de intro-

ductie van een innovatie. Omdat RIA’s als een innovatieve techniek worden beschouwd bin-

nen dit onderzoek en er sprake is van organisaties die bewust de keuze maken deze innova-

tieve techniek toe te passen, kan dit artikel gebruikt worden om de juiste factoren in be-

schouwing te nemen. In het artikel wordt het volgende overzicht gegeven: 
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Karakteristiek van innovatie Omschrijving 

Relative advantage De meerwaarde dat de innovatie met zich meebrengt ten opzichte van de 
innovatie die er vooraf ging. 

Complexity De mate dat een innovatie door een potentiële gebruiker wordt gezien als 
zijnde moeilijk te gebruiken en te begrijpen. 

Compatibility De mate waarin een innovatie congruent wordt gezien met al bestaande 
waarden, opvattingen, ervaringen en behoeften van gebruikers. 

Trialability Gebaseerd op bevindingen van de gebruikers waarin zij de mate aangeven 
waarin een innovatie gebruikt kan worden op proeftijd. De proeftijd is de 
tijd vóórdat er een officiële bevestiging heeft plaatsgevonden dat de inno-
vatie is geaccepteerd. 

Result demonstrability De mate waarin de resultaten van het gebruik van de innovatie als tastbaar 
worden gezien. 

Visibility De zichtbaarheid van de innovatie zelf op grond van de zichtbaarheid van 
haar output. 

Image De mate waarin het gebruik van de innovatie gezien wordt als een verbete-
ring van het imago of sociale status van het individu dat de innovatie ge-
bruikt. 

Voluntariness De mate waarin het gebruik van een innovatie gezien wordt als het gebrui-
ken uit vrije wil. 

Tabel 4.1 Waargenomen karakteristieken van innovatie 

De benoemde karakteristieken zijn de factoren van Rogers (Mohr, Sengupta, & Slater, 

2005) die het koopgedrag van klanten beïnvloeden, te weten relative advantage, compatibi-

lity, complexity, trialability en observability, met als verschil dat de factor observability is 

gesplitst in result demonstrability en visiblity. Bovendien zijn de factoren image en volunta-

riness erbij gevoegd. 

De in tabel 4.1 genoemde factoren voor e-commerce vallen buiten het domein van 

dit onderzoek. Wat wel interessant is, is deze factoren onderzoeken binnen RIA’s. De facto-

ren relative advantage, complexity, compatibility, result demonstrability, visibility en image 

zijn hierbij onderzocht door middel van een enquête en een interview. De factoren trialabili-

ty en voluntariness zijn niet onderzocht omdat er geen sprake is van proeftijd van RIA’s bin-

nen e-commerce en geen enkele Internetgebruiker gedwongen wordt gebruik te maken van 

een toepassing. 

In tabel 4.2 is in een overzicht weergegeven welke vragen per adoptiefactor uit het 

artikel van Del Aguila-Obra & Padilla-Meléndez (2006) zijn overgenomen. 
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Factor: Omschrijving: 

Demografisch context (“firm size” in het artikel) 

1. Grootte van de organisatie Algemene vraag over de organisatie. 

2. Functie van degene die wordt 
geïnterviewd 

Algemene vraag over de organisatie. 

Organisatorische factoren  

3. Interne technische support Er is binnen de organisatie op technisch gebied voldoende draagvlak 
om problemen binnen RIA’s op te lossen. 

4. IT ervaring Er is binnen de organisatie over het algemeen voldoende IT ervaring 
om met RIA’s te kunnen werken. 

5. IT kennis van top management Het top management van de organisatie weet wat RIA’s zijn. 

6. IT ervaring van werknemers Werknemers binnen de organisatie hebben ervaring met RIA’s. 

7. IT ervaring van leidinggeven-
den 

Leidinggevenden binnen de organisatie hebben ervaring met RIA’s. 

8. Positieve kijk op het gebruik 
van IT 

De kijk van de organisatie op RIA’s. 

9. Financieel De beoogde financiële middelen om RIA’s te laten implementeren 
zijn voldoende aanwezig. 

Externe factoren 

10. Het gebruik van IT van handel-
partners 

Handelpartners van de organisatie maken gebruik van RIA’s. 

11. Imago van de organisatie Het gebruik van RIA’s heeft een positieve invloed op het imago van 
de organisatie. 

12.  Trends binnen het Internet De organisatie volgt de trend van het Internet. 

Technologische factoren 

13. Het bieden van informatie aan 
consumenten. 

De organisatie gelooft dat het gebruik van RIA’s positieve gevolgen 
heeft voor het bieden van informatie. 

14.  Het ontvangen van orders. RIA’s zorgen ervoor dat er meer orders worden geplaatst. 

15. De efficiëntie van het uitvoe-
ren van werkzaamheden. 

RIA’s zorgen ervoor dat werkzaamheden efficiënter uitgevoerd kun-
nen worden. 

16. Concurrentievoordeel. Het gebruik van RIA’s biedt concurrentievoordeel op ten opzichte van 
het gebruik van andere technieken. 

17. Verbeteren van het imago van 
de organisatie. 

Het gebruik van nieuwe technieken is positief voor het imago van de 
organisatie. 

Tabel 4.2 Overzicht factor-vraag-uitleg 

Aan de factoren in Tabel 4.2 zijn onderstaande factoren gevoegd voor de volledigheid 

van de vragenlijst. Deze factoren zijn samen met Fred van der Zee, de interne deskundige 

van Logica op het gebied van RIA's, opgesteld. 
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Factor: Omschrijving: 

Voor- en nadelen van RIA’s 

18. Gebruiksvriendelijkheid De mening van de organisatie over de gebruiksvriendelijkheid van 
RIA’s. 

19. Mogelijkheden van deskto-
papplicaties 

De mening van de organisatie over de desktopapplicatie mogelijkhe-
den van RIA’s. 

20. Selectieve updates De mening van de organisatie over de snelle verversing van delen van 
een pagina. 

21. Progressieve download De mate van invloed van progressieve download op e-commerce. 

22. Audio en video De invloed van audio en video op het presenteren van producten 
en/of diensten op websites. 

23. Downloaden script De mening van de organisatie over de extra laadtijd van het openen 
van RIA. 

24. Verborgen voor zoekmachines De mening van de organisatie over het verborgen zijn van informatie 
dat met RIA’s aangeboden wordt. 

25. Surfknoppen  Binnen de RIA’s van de organisatie hoeven surfknoppen van web 
browsers niet gebruikt te worden. 

26. Feedback De ontwikkelaars van RIA’s zullen voldoende aandacht besteden aan 
het geven van juiste feedback aan de gebruiker. 

Adoptie 

27. Bekendheid met RIA’s De mate van bekendheid met RIA’s van de organisatie. 

Tabel 4.3 Aanvulling factor-vraag-uitleg tabel 4.2 

4.4.1 Open vragen 

Uit tabellen 4.2 en 4.3 volgen de volgende vragen zoals gesteld aan de geïnterview-

den: 

4.4.1.1 Algemeen 

1. Wat houdt uw functie precies in? Wat zijn uw taken bijvoorbeeld en waar bent u ver-

antwoordelijk voor? 

2. In hoeverre is uw organisatie al bekend met RIA’s? Wordt de techniek bijvoorbeeld 

gebruikt op de website van uw organisatie? Worden er op dit moment projecten uit-

gevoerd waarin RIA’s worden geïntegreerd in die website?  

3. Indien uw organisatie de stap heeft genomen om RIA’s  te gebruiken in haar website, 

wat vindt uw organisatie dan specifiek belangrijk aan RIA’s? Welke elementen wor-

den bijvoorbeeld als meerwaarde gezien ten opzichte van andere technieken op het 

internet? 

4.4.1.2  Procesbeschrijving 

4. Hoe komt uw organisatie tot een project? Komt het bijvoorbeeld zelf met innovatieve 

ideeën of worden er externe organisaties ingehuurd om problemen op te lossen? 

5. Hoe wordt vervolgens het project verder uitgewerkt? Wat is het proces van “idee” 

tot “volwaardig product”? 

6. Aan welke delen van dat proces wordt het meeste aandacht aan besteed? Valt en 

staat bijvoorbeeld alles met het ontwerp van een bepaald product? Of wordt er juist 

extra veel aandacht besteed aan het ontwikkeltraject? 
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4.4.2 Stellingen 

De stellingen kunnen beantwoord worden met een score van 1 tot en met 5, waarbij 

de score 1 aangeeft dat de geïnterviewde het totaal oneens is met de stelling en de score 5 

aangeeft dat de geïnterviewde het uitermate eens is met de stelling. 

Stellingen 

1. Het strategische management van uw organisatie is bekend met de (on)mogelijkheden van RIA's. 

2. Beslissers/adviseurs die (enigszins) ervaring hebben met RIA's zijn binnen uw organisatie voldoende 
aanwezig. 

3. Medewerkers (marketing, productontwikkeling, CRM) binnen uw organisatie zijn bekend met de 
(on)mogelijkheden van RIA's. 

4. De huidige financiële middelen om RIA's in te zetten zijn voldoende aanwezig. 

5. Het gebruik van RIA's is positief voor het imago van uw organisatie. 

6. RIA's dragen bij aan het verhogen van de omzet. 

7. Dankzij RIA's kunnen werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd. 

8. Het gebruik van RIA's levert concurrentievoordeel op ten opzichte van het gebruik van andere Internet-
technieken. 

9. Het gebruik van RIA's door de markt spoort aan om als organisatie óók RIA's te gebruiken. 

10. Als RIA's de nieuwste trend zijn binnen de internettechnologie, past uw organisatie dat zonder meer 
toe. 

11. De benodigde interne technische support en middelen voor RIA's is binnen uw organisatie aanwezig. 

12. De benodigde IT ervaring is binnen uw organisatie aanwezig om RIA's te kunnen ontwikkelen. 

13. Informatie wordt duidelijker gepresenteerd met behulp van RIA's. 

14. RIA's zijn gebruiksvriendelijker dan andere Internetoplossingen. 

15. RIA's kunnen de functionaliteit van desktopapplicaties via het web aanbieden. 

16. De inhoud van RIA's wordt sneller ververst. 

17. De extra initiële laadtijd tijdens het openen van een RIA levert geen frustraties op. 

18. De informatie die met RIA's wordt aangeboden is (nog) niet indexeerbaar door zoekmachines zoals 
Google en Altavista. Dit wordt echter niet als een probleem gezien. 

19. De gebruiker begrijpt dat de standaard navigatieknoppen van browsers doorgaans geen functionaliteit 
hebben binnen RIA's. 

20. De beperkte feedback die een RIA kan geven zorgt niet voor verwarring bij de gebruiker. 

Tabel 4.4 Stellingen 

 Tot slot zijn er de volgende vragen over de organisatie en geïnterviewde gesteld: 

- Naam. 

- Functie. 

- E-mailadres of telefoon. 

- Afdeling waarin geïnterviewde actief is. 

- Aantal medewerkers van de organisatie. 

- In welke mate de organisatie al bekend is met RIA’s. 

Een overzicht van de stellingen zoals opgestuurd naar de geïnterviewden en de ge-

middelden van de ingevulde scores zijn te vinden in de bijlage. 
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5 Resultaten Empirisch onderzoek & Analyse 
Binnen dit hoofdstuk staan de resultaten van het empirisch onderzoek dat is opge-

steld in hoofdstuk 4. Er is gekozen voor een indeling per benaderde organisatie zodat duide-

lijk is hoe de betreffende organisatie staat tegenover RIA’s. Per organisatie zijn de open vra-

gen en de stellingen behandeld. De stellingen zijn genoteerd per factor die in behandeling is 

genomen. Vervolgens is er een paragraaf gewijd aan het onderzoeken van de websites op 

voorkomen van RIA’s. Ten slotte volgt er een conclusie over de het empirisch onderzoek in 

zijn geheel. 

De nummering van de open vragen en stellingen zijn zoals respectievelijk weergege-

ven in hoofdstuk 4.4.1 en 4.42. Aan iedere stelling is een score van 1 t/m 5 gekoppeld. Af-

hankelijk van de keuze van de geïnterviewde kan op deze manier een gemiddelde worden 

bepaald. 

5.1 Centraal beheer achmea 

5.1.1 Achtergrond informatie 

Centraal Beheer Achmea1 (CBA) is een verzekeringsmaatschappij die in Apeldoorn is 

gevestigd. Ze heeft meer dan 1000 medewerkers en is één van de grote spelers van Neder-

land op het gebied van verzekeringen. Op het moment van het afnemen van het interview 

voert CBA samen met Logica een project uit waarmee RIA’s worden opgenomen in hun web-

site.  

5.1.2 Open vragen 

De open vragen zijn genummerd zoals ze zijn weergegeven in hoofdstuk 4.4. 

1. De geïnterviewde heet dhr. Annebert de Lange en is een senior business develop-

ment & innovatie manager bij CBA in Apeldoorn. Hij is verantwoordelijk voor het 

Mark, Sales & Call Center afdeling. Deze afdeling kijkt naar nieuwe vormen van media 

en hanteert een kanaalontwikkeling in plaats van een productontwikkeling. 

2. CBA is al bekend met RIA’s door de techniek te gebruiken in hun huidige (20 decem-

ber 2007) website. Op het moment van afname van het interview is een redesign 

project op de afdeling Hypotheken & Kredieten afgerond. Het redesign project is op-

gestart om de interactie op de website te verrijken. De aandacht is vooral aan de 

frontend zijde van de website gericht. 

3. RIA’s geven een directe feedback. Het gebruikersgemak wordt vergroot. Visueel is 

het vloeiender. De gebruiker heeft het gevoel meer controle te hebben over de pagi-

na. 

                                                      
1
 www.centraalbeheer.nl 



 
 

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties – Empirisch onderzoek & analyse. 49 

 

4. CBA hanteert een business driven wijze van aanpak om tot projecten te komen. Dat 

betekent dat er eerst gekeken wordt naar de markt en wordt ingespeeld op de be-

hoeften. 

5. Voor het uitwerken ervan wordt het volgende schema gehanteerd: 

 
6. Binnen bovenstaand schema wordt het meeste aandacht aan het gedeelte waarin de 

Wireframes worden opgesteld besteed. In deze fase wordt het ontwerp van het uit-

eindelijk product bepaald. 

5.1.3 Stellingen 

De scores die Achmea heeft gegeven bij de stellingen zijn als volgt: 

Stellingen Score 

1. Het strategische management van uw organisatie is bekend met de (on)mogelijkheden van 
RIA's. 

4 

2. Beslissers/adviseurs die (enigszins) ervaring hebben met RIA's zijn binnen uw organisatie 
voldoende aanwezig. 

4 

3. Medewerkers (marketing, productontwikkeling, CRM) binnen uw organisatie zijn bekend 
met de (on)mogelijkheden van RIA's. 

5 

Gemiddelde score organisatorische factoren: 4,67 

4. De huidige financiële middelen om RIA's in te zetten zijn voldoende aanwezig. 5 

5. Het gebruik van RIA's is positief voor het imago van uw organisatie. 5 

6. RIA's dragen bij aan het verhogen van de omzet. 5 

7. Dankzij RIA's kunnen werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd. 4 

8. Het gebruik van RIA's levert concurrentievoordeel op ten opzichte van het gebruik van 
andere Internettechnieken. 

5 

Gemiddelde score interne factoren: 4,80 

9. Het gebruik van RIA's door de markt spoort aan om als organisatie óók RIA's te gebruiken. 3 

10. Als RIA's de nieuwste trend zijn binnen de internettechnologie, past uw organisatie dat 
zonder meer toe. 

2 

Gemiddelde score externe factoren: 2,50 

11. De benodigde interne technische support en middelen voor RIA's is binnen uw organisatie 
aanwezig. 

3 

12. De benodigde IT ervaring is binnen uw organisatie aanwezig om RIA's te kunnen ontwikke-
len. 

3 

Gemiddelde score technische factoren: 3,00 

13. Informatie wordt duidelijker gepresenteerd met behulp van RIA's. 5 

14. RIA's zijn gebruiksvriendelijker dan andere Internetoplossingen. 4 

15. RIA's kunnen de functionaliteit van desktopapplicaties via het web aanbieden. 4 
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Stellingen Score 

16. De inhoud van RIA's wordt sneller ververst. 3 

17. De extra initiële laadtijd tijdens het openen van een RIA levert geen frustraties op. 4 

18. De informatie die met RIA's wordt aangeboden is (nog) niet indexeerbaar door zoekmachi-
nes zoals Google en Altavista. Dit wordt echter niet als een probleem gezien. 

4 

19. De gebruiker begrijpt dat de standaard navigatieknoppen van browsers doorgaans geen 
functionaliteit hebben binnen RIA's. 

3 

20. De beperkte feedback die een RIA kan geven zorgt niet voor verwarring bij de gebruiker. 2 

Gemiddelde score voor- en nadelen RIA's: 3,63 

Tabel 5.1 Uitslag Centraal Beheer Achmea 

Uit bovenstaand tabel is af te leiden dat CBA op organisatorisch vlak voldoende op de 

hoogte is van RIA’s om deze techniek in hun website toe te passen. Bovendien komt naar 

voren dat het intern over voldoende middelen beschikt om RIA’s te kunnen gebruiken. Dui-

delijk wordt echter dat CBA niet de ontwikkelingen op het Internet achterna gaat, maar juist 

zelf als trendsetter naar voren wilt komen. Verder is het niet het geval dat CBA op eigen ini-

tiatief RIA’s in hun website kan opnemen, maar het beschikt wel over voldoende technische 

middelen om het draaiende te houden. Ten slotte is CBA zich redelijk bewust van de voor- en 

nadelen van RIA’s. 

5.2 Corendon 

5.2.1 Achtergrond informatie 

Corendon1 is één van de bekendste reisorganisaties binnen Nederland. Het is een 

middelgroot bedrijf met minder dan 500 medewerkers. Op de website is informatie te vin-

den over alle hotels waar het zaken mee doet en alle vluchten die geboekt kunnen worden 

bij de organisatie.  

5.2.2 Open vragen 

1. De geïnterviewde heet Daan van Luipen en is bij Corendon verantwoordelijk voor 

de realisatie van gestelde doelen met betrekking tot omzet, conversie en traffic 

van alle websites van de Corendon Holding. Daarbij voert hij alle e-commerce ac-

tiviteiten uit, onderhoudt hij contacten met alle leveranciers die alle Internet & e-

commerce activiteiten ondersteunen en stimuleert de verkoop via de affiliate ka-

nalen.  

2. Daan zelf is niet bekend met de term RIA’s. Dankzij de verstuurde informatie over 

RIA’s, zag hij dat Corendon er redelijk veel mee te maken heeft. De laatste functi-

onaliteit die is geïmplementeerd op het gebied van RIA’s is Google Maps. 

3. De nieuwe functionaliteiten waar RIA’s voor ingezet moeten worden, hebben 

veelal te maken met usability. Eén van de belangrijkste onderdelen van een web-

site is volgens Daan de gebruikersvriendelijkheid. Tevens ziet Corendon dat ge-

                                                      
1
 www.corendon.nl 
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bruiksvriendelijkheid vaak concurrentievoordeel kan bieden en een webgebruiker 

aan de website kan binden. Een nieuwe techniek heeft vaak het voordeel dat de 

bezoeker langer op de website blijft. 

4. Een nieuw proces/project komt vaak tot stand door eigen innovatieve ideeën, 

maar ook van externe adviesorganisaties. Op dit moment werkt Corendon met 

twee externe partijen die Corendon op alle manieren bijstaan om haar Internet-

activiteiten te verbeteren. 

5. Deze innovatieve ideeën worden intern uitgewerkt tot een werkbaar projectplan. 

Vervolgens wordt er opdracht gegeven aan de externe IT-partner om de nieuwe 

functionaliteit te implementeren. 

6. Omdat een idee in 80% van de gevallen door de externe IT-partner wordt geïm-

plementeerd wordt er door Corendon minder aandacht besteed aan het ontwik-

keltraject. Het ontwerp en de uitwerking van een projectplan is in dat opzicht be-

langrijker. De ontwikkeling laat Corendon over aan de externe partij. Mochten er 

bij de ontwikkeling problemen tot stand komen, dan wordt dat herzien in het 

oorspronkelijke idee/projectplan.  

5.2.3 Stellingen 

De scores die Corendon heeft gegeven bij de stellingen zijn als volgt: 

Stellingen Score 

1. Het strategische management van uw organisatie is bekend met de (on)mogelijkheden van 
RIA's. 

5 

2. Beslissers/adviseurs die (enigszins) ervaring hebben met RIA's zijn binnen uw organisatie 
voldoende aanwezig. 

5 

3. Medewerkers (marketing, productontwikkeling, CRM) binnen uw organisatie zijn bekend 
met de (on)mogelijkheden van RIA's. 

3 

Gemiddelde score organisatorische factoren: 4,33 

4. De huidige financiële middelen om RIA's in te zetten zijn voldoende aanwezig. 4 

5. Het gebruik van RIA's is positief voor het imago van uw organisatie. 4 

6. RIA's dragen bij aan het verhogen van de omzet. 3 

7. Dankzij RIA's kunnen werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd. 1 

8. Het gebruik van RIA's levert concurrentievoordeel op ten opzichte van het gebruik van 
andere Internettechnieken. 

4 

Gemiddelde score interne factoren: 3,20 

9. Het gebruik van RIA's door de markt spoort aan om als organisatie óók RIA's te gebruiken. 5 

10. Als RIA's de nieuwste trend zijn binnen de internettechnologie, past uw organisatie dat 
zonder meer toe. 

5 

Gemiddelde score externe factoren: 5,00 

11. De benodigde interne technische support en middelen voor RIA's is binnen uw organisatie 
aanwezig. 

3 

12. De benodigde IT ervaring is binnen uw organisatie aanwezig om RIA's te kunnen ontwikke-
len. 

3 

Gemiddelde score technische factoren: 3,00 

13. Informatie wordt duidelijker gepresenteerd met behulp van RIA's. 4 
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Stellingen Score 

14. RIA's zijn gebruiksvriendelijker dan andere Internetoplossingen. 3 

15. RIA's kunnen de functionaliteit van desktopapplicaties via het web aanbieden. 3 

16. De inhoud van RIA's wordt sneller ververst. 4 

17. De extra initiële laadtijd tijdens het openen van een RIA levert geen frustraties op. 2 

18. De informatie die met RIA's wordt aangeboden is (nog) niet indexeerbaar door zoekmachi-
nes zoals Google en Altavista. Dit wordt echter niet als een probleem gezien. 

2 

19. De gebruiker begrijpt dat de standaard navigatieknoppen van browsers doorgaans geen 
functionaliteit hebben binnen RIA's. 

1 

20. De beperkte feedback die een RIA kan geven zorgt niet voor verwarring bij de gebruiker. 2 

Gemiddelde score voor- en nadelen RIA's: 2,63 

Tabel 5.2 Uitslag Corendon 

Uit bovenstaand tabel is af te leiden dat Corendon op organisatorisch vlak voldoende 

op de hoogte is van RIA’s om deze techniek in hun website toe te passen. Een kanttekening 

moet hierbij echter wél geplaatst worden: vóórdat het interview werd afgenomen, wist de 

geïnterviewde niet wat de term RIA’s waren. Deze werden echter wel gebruikt binnen de 

website. Er komt naar voren dat Corendon intern over voldoende middelen beschikt om 

RIA’s te kunnen gebruiken. Duidelijk wordt dat het graag de ontwikkelingen op het Internet 

volgt in plaats van zelf een trendsetter te zijn. Verder is het niet het geval dat Corendon op 

eigen initiatief RIA’s in haar website kan opnemen, maar het beschikt wel over voldoende 

technische middelen om het draaiende te houden. Ten slotte is Corendon zich redelijk be-

wust van de voor- en nadelen van RIA’s. 

5.3 Gemeente Oss 

5.3.1 Achtergrond informatie 

De gemeente Oss1 ligt in Noord Brabant en heeft ruim 70.000 inwoners. Ze heeft een 

website2 waar veel informatie staat over allerlei zaken die bij het gemeentehuis uitgevoerd 

dienen te worden. 

5.3.2 Open vragen 

1. De geïnterviewde heet Theo Koolen en is bij de gemeente Oss verantwoordelijk 

voor de implementatie van de website, alsmede voor het draaiende houden er-

van. 

2. Theo is bekend met de term RIA’s. Hij heeft bewust gekozen om geen gebruik te 

maken van deze technologie omdat hij er van overtuigd is dat met de huidige 

technieken waaruit de website bestaat, de bezoekers prima geholpen kunnen 

worden.  

                                                      
1
 www.oss.nl 

2
 Op 11 augustus 2008 is www.oss.nl voor het laatst bekeken: sinds de interview is de website vernieuwd en 

zijn er nu wel RIA’s in aan te treffen. 
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3. Deze vraag was niet van toepassing voor Theo omdat RIA’s niet gebruikt worden 

binnen de website. 

4. Een nieuw proces of project komt tot stand vanuit de vraag van het bestuur. In-

dien er een onderdeel op de website moet komen, wordt er samen met het be-

stuur gekeken naar een geschikt oplossing. Hierbij wordt er meer belang gehecht 

aan het resultaat dan aan de presentatie. Bij goedkeuring van het bestuur, wordt 

het proces of project op gang gebracht. 

5. Het proces wordt uitgewerkt tot een werkbaar projectplan dat vervolgens door 

een intern technisch team wordt uitgewerkt. 

6. Binnen het uitvoeren van het project wordt door het interne team vooral aan-

dacht besteed aan het ontwikkeltraject.  

5.3.3 Meerkeuze vragen 

De scores die de gemeente Oss heeft gegeven bij de stellingen zijn als volgt: 

Stellingen Score 

1. Het strategische management van uw organisatie is bekend met de (on)mogelijkheden van 
RIA's. 

1 

2. Beslissers/adviseurs die (enigszins) ervaring hebben met RIA's zijn binnen uw organisatie 
voldoende aanwezig. 

2 

3. Medewerkers (marketing, productontwikkeling, CRM) binnen uw organisatie zijn bekend 
met de (on)mogelijkheden van RIA's. 

1 

Gemiddelde score organisatorische factoren: 1,33 

4. De huidige financiële middelen om RIA's in te zetten zijn voldoende aanwezig. 3 

5. Het gebruik van RIA's is positief voor het imago van uw organisatie. 1 

6. RIA's dragen bij aan het verhogen van de omzet. 1 

7. Dankzij RIA's kunnen werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd. 2 

8. Het gebruik van RIA's levert concurrentievoordeel op ten opzichte van het gebruik van 
andere Internettechnieken. 

1 

Gemiddelde score interne factoren: 1,60 

9. Het gebruik van RIA's door de markt spoort aan om als organisatie óók RIA's te gebruiken. 1 

10. Als RIA's de nieuwste trend zijn binnen de internettechnologie, past uw organisatie dat 
zonder meer toe. 

1 

Gemiddelde score externe factoren: 1,00 

11. De benodigde interne technische support en middelen voor RIA's is binnen uw organisatie 
aanwezig. 

1 

12. De benodigde IT ervaring is binnen uw organisatie aanwezig om RIA's te kunnen ontwikke-
len. 

1 

Gemiddelde score technische factoren: 1,00 

13. Informatie wordt duidelijker gepresenteerd met behulp van RIA's. 2 

14. RIA's zijn gebruiksvriendelijker dan andere Internetoplossingen. 2 

15. RIA's kunnen de functionaliteit van desktopapplicaties via het web aanbieden. 4 

16. De inhoud van RIA's wordt sneller ververst. 3 

17. De extra initiële laadtijd tijdens het openen van een RIA levert geen frustraties op. 1 

18. De informatie die met RIA's wordt aangeboden is (nog) niet indexeerbaar door zoekmachi-
nes zoals Google en Altavista. Dit wordt echter niet als een probleem gezien. 

1 

19. De gebruiker begrijpt dat de standaard navigatieknoppen van browsers doorgaans geen 1 
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Stellingen Score 

functionaliteit hebben binnen RIA's. 

20. De beperkte feedback die een RIA kan geven zorgt niet voor verwarring bij de gebruiker. 1 

Gemiddelde score voor- en nadelen RIA's: 2,38 

Tabel 5.3 Uitslag Gemeente Oss 

Het gemeentehuis van Oss is duidelijk onbekend met RIA’s. Zoals eerder vermeld in 

de open vragen, is de voornaamste reden hiervoor dat het genoegen neemt met de huidige 

technieken om informatie te verschaffen en om bepaalde handelingen zoals het aanvragen 

van uitreksels uit te kunnen voeren. Daardoor is er geen reden tot onderzoek naar RIA’s. Aan 

de resultaten bij Interne en technologische factoren is af te leiden dat het intern team niet 

of nauwelijks over de middelen beschikt om RIA’s toe te passen in de website. Tevens is dui-

delijk dat de gemeente Oss niet meegaat met de technologische ontwikkelingen op het In-

ternet, maar dat het zelf haar eigen pad kiest. Ten slotte is het gemeentehuis nauwelijks 

bekend met de voor- en nadelen van RIA’s. 

5.4 Saçan Consultancy 

5.4.1 Achtergrond informatie 

Saçan1 consultancy is een organisatie die zich gespecialiseerd heeft in het bereiken, 

via Internet, van Nederlanders van Turkse en Marokkaanse afkomst. Het is een middelgrote 

organisatie met 500 tot 1000 medewerkers. Op hun website is alleen informatie over de 

organisatie te vinden. 

5.4.2 Open vragen 

1. De geïnterviewde heet dhr. Erdinç Saçan en is Senior Publisher Manger bij zijn bedrijf 

Saçan Consultancy. Hij is verantwoordelijk voor de online marketing (affiliates). Het 

bedrijf heeft zich gespecialiseerd in diverse vormen van internet marketing en eve-

nementenpromotie bij specifieke doelgroepen. 

2. Saçan consultancy heeft nog nooit van de term Rich Internet Applicaties gehoord, 

maar is al wel bekend met de technieken die daaronder vallen. Er wordt op de websi-

te promotie gemaakt voor projecten die het bedrijf heeft uitgevoerd. Op dit moment 

zijn er geen nieuwe RIA-projecten in uitvoering. 

3. Deze vraag is niet van toepassing omdat RIA’s niet bewust zijn toegepast. Maar de 

volgende aspecten van RIA’s spreken dhr Saçan aan: presentatiemogelijkheden en 

gebruikersgemak. 

4. Saçan Consultancy heeft een intern technisch team dat optredende problemen direct 

oplost. Deze aanpak is dus een ad hoc manier van problemen oplossen. Wat betreft 

het meegaan met de ontwikkelingen op het gebied van het Internet, hanteert het 

een afwachtend methode: pas als technieken op het Internet zichzelf bewezen heb-

ben, worden ze gebruikt binnen het bedrijf. 

                                                      
1
 www.sacan.nl 
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5. Er is intern overeengekomen dat het technisch team alle problemen ad hoc mag op-

lossen om de website draaiende te houden. Alle beslissingen die de website zelf of de 

werking ervan veranderen, moeten teruggekoppeld worden naar het management.  

6. De ideeën tot een project hebben twee verschillende bronnen, namelijk het tech-

nisch team dat een idee aandraagt voor een veel voorkomend probleem en het ma-

nagement dat zelf een beslissing heeft genomen en dat uit laat voeren door het 

technisch team. 

 

 

5.4.3 Meerkeuze vragen 

De scores die Saçan Consultancy heeft gegeven bij de stellingen zijn als volgt: 

Stellingen Score 

1. Het strategische management van uw organisatie is bekend met de (on)mogelijkheden van 
RIA's. 

1 

2. Beslissers/adviseurs die (enigszins) ervaring hebben met RIA's zijn binnen uw organisatie 
voldoende aanwezig. 

2 

3. Medewerkers (marketing, productontwikkeling, CRM) binnen uw organisatie zijn bekend 
met de (on)mogelijkheden van RIA's. 

1 

Gemiddelde score organisatorische factoren: 1,33 

4. De huidige financiële middelen om RIA's in te zetten zijn voldoende aanwezig. 5 

5. Het gebruik van RIA's is positief voor het imago van uw organisatie. 3 

6. RIA's dragen bij aan het verhogen van de omzet. 3 

7. Dankzij RIA's kunnen werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd. 3 

8. Het gebruik van RIA's levert concurrentievoordeel op ten opzichte van het gebruik van 
andere Internettechnieken. 

3 

Gemiddelde score interne factoren: 3,40 

9. Het gebruik van RIA's door de markt spoort aan om als organisatie óók RIA's te gebruiken. 4 

10. Als RIA's de nieuwste trend zijn binnen de internettechnologie, past uw organisatie dat 
zonder meer toe. 

5 

Gemiddelde score externe factoren: 4,50 

11. De benodigde interne technische support en middelen voor RIA's is binnen uw organisatie 
aanwezig. 

5 

12. De benodigde IT ervaring is binnen uw organisatie aanwezig om RIA's te kunnen ontwikke-
len. 

5 

Gemiddelde score technische factoren: 5,00 

13. Informatie wordt duidelijker gepresenteerd met behulp van RIA's. 3 

14. RIA's zijn gebruiksvriendelijker dan andere Internetoplossingen. 3 

15. RIA's kunnen de functionaliteit van desktopapplicaties via het web aanbieden. 3 

16. De inhoud van RIA's wordt sneller ververst. 3 
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Stellingen Score 

17. De extra initiële laadtijd tijdens het openen van een RIA levert geen frustraties op. 3 

18. De informatie die met RIA's wordt aangeboden is (nog) niet indexeerbaar door zoekmachi-
nes zoals Google en Altavista. Dit wordt echter niet als een probleem gezien. 

3 

19. De gebruiker begrijpt dat de standaard navigatieknoppen van browsers doorgaans geen 
functionaliteit hebben binnen RIA's. 

3 

20. De beperkte feedback die een RIA kan geven zorgt niet voor verwarring bij de gebruiker. 3 

Gemiddelde score voor- en nadelen RIA's: 3,00 

Tabel 5.4 Uitslag Saçan Consultancy 

Het bestuur van Saçan Consultancy is nauwelijks bekend met RIA’s. Na het verschaf-

fen van extra informatie zag het bestuur de meerwaarde van RIA’s wel in. Daarbij komt naar 

voren dat de organisatie graag met de ontwikkelingen op het Internet mee gaat, wat over-

eenkomt met het antwoord dat is gegeven op open vraag nummer 4. Het technisch team 

bevat over voldoende capaciteiten om RIA’s in hun website toe te passen. Daarbij zijn ze zich 

redelijk bewust van de voor- en nadelen van RIA’s. 

5.5 Top 10 meest bezochte websites 

De top 10 van meest bezochte e-commerce en veiling websites van het jaar 2007 

(Website van het jaar) is als volgt: 

Website % 

Marktplaats.nl 47,6 

Bol.com 21,9 

Kieskeurig.nl 9,3 

Ebay.nl 7,4 

Wehkamp.nl 5,2 

Vergelijk.nl 4,0 

Speurders.nl 2,7 

Neck.nl 0,7 

Kelkoo.nl 0,6 

Testnet.nl 0,6 

Tabel 5.5 Top 10 meest bezochte websites 2007 

Deze websites zijn in april 2008 bekeken. De kanttekening die is geplaatst aan het 

eind van hoofdstuk 4.2 is tevens niet meer van kracht omdat geen van de websites van een 

bank of verzekeringsmaatschappij is. Bezoekers van de websites bezoeken de website dus 

niet omdat ze een bepaalde actie (zoals een overboeking of opvragen van facturen) via die 

website moeten doen. 

De manier waarop de websites zijn onderzocht op voorkomen van RIA's en hoe het 

vervolgens is onderverdeeld in één van de drie categorieën staat beschreven in paragraaf 

4.3.1. 
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5.5.1 Marktplaats.nl 

Op de openingspagina wordt er direct een RIA aangetroffen, namelijk Flash anima-

ties. Deze zijn echter geplaatst als reclame. De enige andere RIA die gevonden is, is het 

weergeven van foto’s van een bepaald product. De gebruiker kan hierbij een volgende foto 

laden zonder dat de hele pagina ververst wordt. 

Uitgaande van de ORM-schema’s 3.5 en 3.6, kan de conclusie getrokken worden dat 

marktplaats.nl grotendeels met behulp webapplicatie technieken is opgebouwd en er een 

tweetal RIA componenten zijn gebruikt. De website is daardoor in categorie twee te plaat-

sen:  De website is opgebouwd als webapplicatie, maar gebruikt op een aantal plaatsen RIA 

componenten. 

5.5.2 Bol.com 

Op de openingspagina springen RIA’s zoals Flash animaties en een tabblad naar vo-

ren. De navigatie gebeurt met behulp van webapplicatietechnieken (een klik op een tab of in 

het menu rechts zorgt ervoor dat de gehele pagina opnieuw geladen wordt). Er is dus duide-

lijk gekozen voor navigatie met behulp van webapplicaties. Dieper in de website zijn RIA 

componenten zoals het betalen met iDeal en asynchrone dataoverdracht te vinden. 

Volgens ORM-schema’s 3.5 en 3.6 kan geconcludeerd worden dat bol.com voor de 

navigatie net zo veel van webapplicatie technieken als van RIA technieken van gebruikmaakt. 

Bol.com is zodoende in categorie twee te plaatsen: De website is opgebouwd als webappli-

catie, maar gebruikt op een aantal plaatsen RIA componenten. 

5.5.3 Kieskeurig.nl 

Afgezien van een flashanimatie voor reclame, wordt er nergens gebruik gemaakt van 

RIA’s. Er is dus duidelijk gekozen voor het opbouwen van de website zónder RIA’s. 

De website past meer in het ORM-schema voor webapplicaties (figuur 3.5) dan in de 

schema van RIA’s. Daardoor is de website in categorie één te plaatsen: De website gebruikt 

geen enkele RIA component. 

5.5.4 Ebay.nl 

Ebay.nl maakt op de openingspagina veelvuldig gebruik van Flash. Ook dit is louter 

voor reclamedoeleinden. Binnen de webpagina worden RIA’s gebruikt voor selectieproces-

sen, het controleren van invoervelden, navigatie en het bekijken van foto’s. 

Deze website past grotendeels in figuur 3.6. Vooral het gegeven dat bezoekers geen 

gebruik kunnen maken van de website zonder het navigatie component betekent dat de 

website gebruikmaakt van een essentieel RIA. De website is daarom in categorie drie te 

plaatsen, namelijk: RIA's staan binnen deze website centraal. 
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5.5.5 Wehkamp.nl 

Wehkamp maakt erg veel gebruik van RIA’s en dat is gelijk aan de startpagina af te 

zien: navigatie geschiedt door middel van een uitgebreid tabblad. Bovendien wordt er veel 

gebruik gemaakt van Flash. Informatie wordt geheel door middel van JavaScript getoond 

door een popup venster waarbij de rest van de pagina onbruikbaar wordt gemaakt. Hierdoor 

is de aandacht geheel gevestigd op de aangeboden informatie. 

Deze website bevat meer componenten uit figuur 3.6 dan figuur 3.5. Aangezien de 

navigatie ook een RIA component is en er zonder deze component niet te navigeren valt 

binnen de website, is de website in categorie drie te plaatsen: RIA’s staan binnen deze web-

site centraal. 

5.5.6 Vergelijk.nl 

Vergelijk.nl is opgebouwd als webapplicatie waar RIA componenten ter ondersteu-

ning worden gebruikt. Zo zijn er flash animaties voor reclamedoeleinden te vinden en wordt 

er voor het bekijken van artikelen een Mouse-over techniek gebruikt. Hierbij komt er auto-

matisch een groter afbeelding van het betreffende artikel op het scherm te staan wanneer 

de gebruiker de muis over het artikel heen beweegt. 

De website bevat meer componenten van figuur 3.5 dan van 3.6. Verder valt af te 

leiden dat RIA’s louter ter ondersteuning van de gebruiker worden toegepast. Hierdoor is de 

website in categorie twee te plaatsen, namelijk dat RIA’s ter aanvulling worden gebruikt in 

plaats van als hoofdtechniek. 

5.5.7 Speurders.nl 

Net als de website Vergelijk.nl is Speurders.nl ook als webapplicatie opgebouwd. 

Voor reclamedoeleinden wordt gebruikgemaakt van Flashanimaties. Het bekijken van foto’s 

gebruikt ook RIA componenten omdat het laden ervan geen verversing van de pagina ver-

eist. Het menu is ook een RIA component vanwege het open- en dichtklappen van de boom-

structuur. 

Net als Vergelijk.nl bevat de website meer componenten van figuur 3.5 dan van 3.6. 

Er is wel een menu aanwezig dat gebruikmaakt van RIA-technieken, maar er kan ook genavi-

geerd worden door middel van URL’s, die geen RIA’s zijn. De website is daarom in categorie 

twee te plaatsen, namelijk dat RIA’s ter aanvulling worden gebruikt in plaats van als hoofd-

techniek. 
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5.5.8 Neck.nl 

Neck.nl is ook opgebouwd als webapplicatie met daarin RIA componenten. Voor re-

clame is er gebruikgemaakt van Flash. Voor het bekijken van artikelen is er gebruikgemaakt 

van een pop-up venster met daarin een RIA-component voor het vergroten van delen van de 

afbeelding van de betreffende artikel. 

De website bevat meer componenten uit figuur 3.5 dan uit 3.6 en is dan ook in cate-

gorie twee te plaatsen, namelijk dat RIA’s ter aanvulling worden gebruikt in plaats van als 

hoofdtechniek. 

5.5.9 Kelkoo.nl 

Bovenaan de startpagina is er een menu dat RIA componenten bevat, namelijk het 

uitklappen van het menu op een manier die Windows hanteert. De website is verder opge-

bouwd als webapplicatie met Flash animaties erin verwerkt voor reclame. De zoekfunctie is 

ook een RIA-component: bij iedere letter die ingetypt wordt, wordt de lijst met mogelijke 

resultaten automatisch ververst, zonder de rest van de pagina te verversen. Tenslotte is voor 

het bekijken van afbeeldingen van artikelen ook de RIA techniek toegepast: het klikken op 

een afbeelding zorgt ervoor dat de afbeelding op de voorgrond komt en de rest van de pagi-

na op de achtergrond komt te staan. 

Uitgaande van figuren 3.5 en 3.6 valt te concluderen dat de website evenveel com-

ponenten van webapplicaties als van RIA’s bevat. De navigatie gebeurt ook met behulp van 

de twee technieken. Maar omdat de navigatie niet geheel afhankelijk is van RIA’s, is de web-

site in categorie twee te plaatsen, namelijk dat RIA’s ter aanvulling worden gebruikt in plaats 

van als hoofdtechniek. 

5.5.10 Testnet.nl 

De website is volledig opgebouwd als webapplicatie en er is geen gebruik gemaakt 

van RIA’s. Iedere klik op de pagina zorgt ervoor dat de gehele pagina overnieuw geladen 

wordt. De website bestaat volledig uit verwijzingen naar andere websites. De websites ach-

ter de verwijzingen zijn uiteraard niet in de beoordeling meegenomen. 

Er valt te concluderen dat de website geen enkele component uit figuur 3.6 gebruikt. 

Daardoor is de website in te delen in categorie één, namelijk dat de website geen enkele RIA 

component gebruikt. 
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5.6 Analyse empirisch onderzoek 

Hieronder volgt een analyse van het empirisch onderzoek. Er is gekeken naar wat de 

antwoorden van de geïnterviewden en de analyse van de websites betekent. 

5.6.1 Analyse vier organisaties 

Van de vier organisaties waren er twee al bekend met RIA's, de andere twee beseften 

dat, na informatie verkregen te hebben over RIA's, zij al werkten met RIA's maar niet wisten 

dat deze techniek zo werd genoemd. Eén organisatie neemt graag het voortouw wat betreft 

in gebruikneming van innovatieve technieken, de rest van de organisaties heeft een afwach-

tende houding. Zij zien liever dat een techniek zich eerst bewijst voordat ze het gaan toepas-

sen. 

Een overzicht van de antwoorden van de stellingen, gegroepeerd per factor, zijn als 

volgt 

Factoren Centraal Beheer Achmea Corendon Gemeente Oss Saçan Consultancy 

Organisatorisch 4,67 4,33 1,33 1,33 

Intern 4,80 3,20 1,60 3,40 

Extern 2,50 5,00 1,00 4,50 

Technisch 3,00 3,00 1,00 5,00 

Voor- en nadelen RIA's 3,63 2,63 2,38 3,00 

Tabel 5.6 Overzicht stellingen per factor 

 Op organisatorisch vlak kan geconcludeerd worden dat degenen die de beslissing 

nemen over RIA's bij Centraal Beheer Achmea en Corendon het meest bekend zijn met RIA's, 

en de Gemeente Oss en bij Saçan Consultancy minder. Wat betreft de middelen om RIA's toe 

te passen en de mening dat dit ook goed is, springt de Gemeente Oss het meest in het oog. 

Zij hebben middelen om het toe te passen. Echter zien zij hier het nut niet van in. In één van 

de open vragen werd er ook aangegeven dat RIA's helemaal niet nodig worden geacht voor 

het adequaat functioneren van de website. Uit de scores van de externe factoren blijkt dit 

ook maar weer: het gebruik van RIA's bij andere websites geeft geen reden om dit toe te 

passen. Bij Corendon en Saçan Consultancy is dit meer het geval, omdat zij meer een trend-

volger zijn. Wat betreft het kunnen ontwikkelen van RIA's door eigen personeel, heeft alleen 

Saçan Consultancy aangegeven dit te kunnen. Centraal Beheer Achmea en Corendon beste-

den dit juist uit en beheren dit zelf. Gemeente Oss heeft aangegeven hier geen enkele mid-

delen voor te beschikken. Wat betreft de meningen over de voor- en nadelen van RIA's zijn 

alle organisaties gemiddeld genomen het min of meer met elkaar eens.  
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5.6.2 Analyse onderzochte websites 

Na analyse van de top 10 van meest bezochte websites van 2007 op het gebied van 

e-commerce en veilingen, kan er het volgende tabel opgesteld worden: 

Website RIA Categorie Gevonden RIA componenten 

1 Marktplaats.nl 2 - Flash animaties (reclame) 
- Foto weergave component 

2 Bol.com 2 - Flash animaties (reclame) 
- iDeal 
- Asynchroon dataverkeer 

3 Kieskeurig.nl 1 - Flash animaties (reclame) 

4 Ebay.nl 3 - Flash animaties (reclame) 
- Asynchroon dataverkeer 
- Navigatie component 
- Foto weergave component 

5 Wehkamp.nl 3 - Flash animaties (reclame) 
- Navigatie component 
- Popup waarbij rest van de pagina inactief wordt 

6 Vergelijk.nl 2 - Flash animaties (reclame) 
- Mouse-over techniek voor bekijken artikelen 

7 Speurders.nl 2 - Flash animaties (reclame) 
- Foto weergave component 
- Open- en dichtklappen menu 

8 Neck.nl 2 - Flash animaties (reclame) 
- Popup venster voor vergrootte weergave artikelen 

9 Kelkoo.nl 2 - Menu soortgelijk aan manier die Windows hanteert 
- Flash animaties (reclame) 
- Zoekfunctie met asynchroon dataverkeer 
- Foto's worden op 'voorgrond' gezet bij klikken erop 

10 Testnet.nl 1 Geen 

Tabel 5.7 Overzicht websites onderverdeeld in RIA categorieën 

Twee van de tien websites maken zó veel gebruik van RIA's, dat deze techniek een 

essentieel onderdeel van de website is geworden. Als één van deze componenten uit zou 

vallen, zou er niet gesurft kunnen worden op de website. 

Twee van de tien websites maken helemaal géén gebruik van RIA's, buiten Flash ani-

maties voor reclamedoeleinden om. Deze websites zijn nagenoeg volledig opgebouwd uit 

'oude' componenten, die tot reguliere webapplicaties behoren. 

Zes van de tien websites bevatten RIA componenten, maar deze vormen geen essen-

tieel onderdeel van de website. Ze dienen louter ter verrijking van de surfbeleving. 

Uitgaande van deze gegevens is gebleken dat RIA's een veelgebruikt techniek zijn in 

websites die veel bezocht worden, maar dat deze geen essentieel onderdeel van de website 

vormen. Sterker nog, er zijn enkele websites die totaal geen gebruik maken van deze tech-

niek. 
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5.7 Samenvatting 

In dit hoofdstuk staan de resultaten van het empirisch onderzoek weergegeven. Dit 

onderzoek bestond uit twee delen, namelijk het benaderen van vier organisaties en het on-

derzoeken van de top 10 van meest bezochte websites in het jaar 2007. 

Van de vier organisaties gebruikten er twee RIA’s en de andere twee niet. Van de or-

ganisaties die geen gebruikmaken van RIA’s heeft er één bewust gekozen om het niet te ge-

bruiken en staat de ander er positief tegenover, maar acht het niet nodig. 

Van de websites die in april 2008 onderzocht zijn, maken er twee geen gebruik van 

RIA componenten, maken er zes gebruik van RIA’s maar louter ter ondersteuning en hebben 

twee websites RIA als hoofdtechniek. 

Alles samengevat komt het erop neer dat het merendeel van de organisaties die be-

naderd zijn de voordelen van RIA’s inzien en er graag gebruik van maken of bereid zijn er 

gebruik van te gaan maken. De top 10 van meest bezochte website geeft hetzelfde trend te 

zien: websites maken allen gebruik van RIA’s op twee na.  
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6 Een sprong naar 2012  
Dit hoofdstuk is geschreven vanwege de tijd tussen aanvang van het onderzoek en 

het afronden ervan. Het is tevens interessant om te achterhalen wat de ontwikkelingen op 

het gebied van RIA's zijn geweest de afgelopen vijf jaar. Wat voor ontwikkelingen zijn er op 

technisch gebied te noemen? Zijn commerciële bedrijven RIA's vaker gaan toepassen? Heb-

ben commerciële bedrijven nieuwe manieren gevonden om inkomsten te generen op het 

Internet? 

In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen op het gebied van het Internet en e-

commerce weergegeven. Daarna zijn de top 10 websites op het gebied van e-commerce en 

veiling uit hoofdstuk 5 geanalyseerd en volgt er een conclusie uit de bevindingen ervan. 

6.1 Ontwikkelingen op technisch gebied 

Sinds RIA's in 2005 werden geïntroduceerd, is het Internet een nog groter rol gaan spelen in 

de maatschappij. Dit komt doordat steeds meer werk dat in de vorm van desktop applicaties 

(offline) werd uitgevoerd, juist meer in een browser (online) uitgevoerd wordt (Taivalsaari & 

Mikkonen, 2011). Deze ontwikkeling is erg mooi samengevat in het volgende figuur:  

 

Figuur 6.1 Evolutie van het web (Taivalsaari et al, 2011) 
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Google heeft hier de voortouw in genomen door de toepassing GoogleDocs flink uit te brei-

den met diverse functionaliteiten. Er kunnen niet alleen tekstbestanden aangemaakt wor-

den, maar ook presentaties en spreadsheets. Indien tijdens het bewerken van deze bestan-

den de Internet verbinding uit valt, kan er offline verder gewerkt worden. In antwoord hier-

op heeft Microsoft haar Office pakket geschikt gemaakt voor cloud computing door Office 

365 uit te brengen. Informatie over cloud computing volgt verderop in dit hoofdstuk. 

De ontwikkelingen van de laatste jaren zijn vooral te danken aan de ontwikkeling van een 

nieuwe standaard op Internetgebied, namelijk HTML 5 (Wikipedia community, 2012). Op het 

moment van schrijven is deze standaard nog in ontwikkeling en formeel niet uitgegeven 

door W3C. Verschillende uitgevers van browsers hebben echter al wel enkele functionalitei-

ten toegepast. De belangrijkste kenmerken van deze standaard, zoals genoemd in het artikel 

van Taivalsaari en Mikkonen (2011), zijn 

Kenmerk Omschrijving 

Offline applicaties Er kan verder gewerkt worden binnen webapplicaties wanneer de internetver-
binding onverhoopt uitvalt. 

Lokaal opslag Een webapplicatie slaat data normaliter op in een database op een server. Dank-
zij deze toepassing wordt het lokaal bij de gebruiker opgeslagen. Voordeel hier-
van is dat deze data benaderbaar is bij verlies van een internetverbinding. 

Canvas API Deze functionaliteit zorgt ervoor dat er gemakkelijk een twee-dimensionaal gra-
fiek getekend kan worden in de browser. Deze grafiek is dynamisch van aard en 
past zich aan aan de acties van een gebruiker. 

Ingebouwde audio en 
video ondersteuning 

Audi en video worden nu geheel binnen een browser afgespeeld in plaats van 
beroep te doen op applicaties die op een pc zijn geïnstalleerd. Een gebruiker 
hoeft op deze manier niet allerlei programma's te installeren voordat het video 
of audio kan afspelen. 

Asynchroon laden van 
scripts 

Het laden van scripts is vereenvoudigd. 

Drag and drop ondersteu-
ning 

Het is mogelijk om een bestand, bijvoorbeeld een afbeelding, van het bureaublad 
op te pakken en neer te zetten in de browser, waardoor het bestand in de brow-
ser wordt geopend of bijvoorbeeld een upload meteen begint. 

Context menu's De controle over menu's binnen een webapplicatie is verbeterd. 

Sturen van documenten De beveiliging omtrent het sturen van documenten is verbeterd. 

Wijzigbare webpagina's Gebruikers kunnen de website aan de client zijde wijzigen door bijvoorbeeld 
tekstvlakken groter of kleiner te maken of bepaalde delen van een webpagina 
naar gelieven aan of uit te zetten. 

Tabel 6.1 Kenmerken HTML 5 

Het werken op het web wordt nog verder vergemakkelijkt dankzij toepassingen (Hijink, 

2012) zoals Google Drive en Microsoft SkyDrive. Deze toepassingen maken het mogelijk be-

standen gratis op te slaan op het internet en deze vervolgens overal ter wereld via verschil-

lende apparaten zoals een smartphone of een tablet pc te benaderen. Sterker nog, met de 

operating system Google Chrome van Google, wordt niets meer lokaal opgeslagen, maar 

juist alles 'in the cloud'. Deze manier van werken wordt cloud computing (Jadeja & Modi, 

2012) genoemd. De operating system van Google is niets meer dan een webbrowser die 

toegang geeft tot allerlei toepassingen van Google. Er wordt dus, buiten de webbrowser om, 

niets op de pc van de gebruiker geïnstalleerd of opgeslagen. Een belangrijke stap in cloud 
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computing binnen Nederland, was het overgaan van de universiteiten Vrije Universiteit Am-

sterdam (Buyssens, 2012) en Universiteit Utrecht (Schellevis, 2010) op Gmail voor het e-

mailverkeer. Voorheen moesten studenten gebruik maken van desktop applicaties zoals Mi-

crosoft Outlook om e-mails met hun universiteitsadres te versturen. Nu kunnen zij dit even-

tueel vanaf hun smartphone doen. 

6.2 Ontwikkelingen op gebied van e-commerce 

De cijfers betreft bestedingen van consumenten op het internet heeft alleen maar een stij-

gende lijn (Thuiswinkel Markt Monitor 2011-2012, 2012) laten zien, ondanks de crisis van 

2008 en van 2011. Consumenten kopen niet alleen meer producten vanaf het internet, maar 

geven ook meer geld uit aan online diensten (Arts, 2011). De stijging in de consumptie van 

online diensten zoals professionele afnamen van GoogleDocs en Outlook 365 laten tevens 

zien dat cloud computing steeds belangrijker wordt in de samenleving. 

Bedrijven zoals Google en Facebook hebben afgelopen jaren handig ingespeeld op online 

bestedingen. Google verdient nog steeds veel geld aan het klikken van gebruikers op adver-

tenties die naast zoekresultaten staan. Deze advertenties worden zelfs afgestemd op inhoud 

van e-mail van een gebruiker als deze gebruikmaakt van Gmail of er worden advertenties 

getoond die overeenkomen met (eerdere) zoekopdrachten.  

Facebook is in eerste instantie groot geworden dankzij het gebruiksgemak (Uehara, 2011) 

die zij bood ten opzichte van andere social network sites zoals MySpace en Friendster. Ge-

bruikers konden heel gemakkelijk statusupdates en foto's van vrienden in hun contactenlijst 

bekijken. Dit alles is gerealiseerd dankzij RIA's. Facebook verdient echter niet aan het hebben 

van gratis leden, maar verdient (Het verdienmodel van Facebook, 2011) aan het feit dat le-

den op Facebook tijd doorbrengen. Hoe langer gebruikers zich op Facebook bevinden, hoe 

groter de kans dat ze uiteindelijk op een advertentie klikken. 

6.3 Top 10 meest bezochte websites wederom onderzocht 

In deze paragraaf is het onderzoek weergegeven naar voorkomen van RIA's op de websites 

die in hoofdstuk 5.5 staan vermeld. In mei 2012 zijn ze bezocht en is er gekeken of er op de-

ze websites meer of juist minder RIA's voorkomen ten opzichte van april 2008. De indeling in 

categorieën heeft tevens op dezelfde manier plaatsgevonden als in hoofdstuk 5.5. 

6.3.1 Marktplaats.nl 

Ten opzichte van 2008 zijn er geen noemenswaardige veranderingen te bekennen. Er 

zijn geen Flash animaties meer. De zoekterm wordt bij het zoeken naar producten wel aan-

gevuld, zoals Google dat ook doet. En er is betaling mogelijk via iDeal. De website is groten-

deels opgebouwd met behulp van webapplicatie technieken, aangevuld met enkele RIA 

componenten. Categorie twee is dus van kracht. 
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6.3.2 Bol.com 

Deze website is op technisch vlak behoorlijk gewijzigd ten opzichte van 2008. RIA's 

hebben een prominenter plaats gekregen binnen de website. De navigatie vindt plaats mid-

dels een menu dat openklapt wanneer met de muis er bovenop gestaan wordt. Verder zijn 

er verschillende gedeelten te vinden die populaire producten extra onder de aandacht bren-

gen. Ieder product heeft verschillende gedeeltes zoals een overzicht, beschrijving en re-

views. Het navigeren naar deze gedeelten zorgt er niet voor dat de gehele pagina opnieuw 

geladen wordt. Ook het plaatsen van een product in het winkelmandje zorgt niet voor een 

verversing van de gehele pagina. Betaling is mogelijk middels iDeal, maar niet noodzakelijk. 

De website is dus duidelijk opgebouwd uit RIA componenten en zal zonder deze componen-

ten grotendeels niet werken. De website is daardoor in categorie drie te plaatsen. 

6.3.3 Kieskeurig.nl 

De website bevat flashanimaties voor reclame doeleinden. Navigatie door de website 

vindt plaats middels het klikken op links waarna de gehele pagina wordt ververst. Het enige 

RIA component dat is aangetroffen, is het component waarbij zoekresultaten verfijnd kun-

nen worden door bepaalde merken aan of uit te vinken, een prijsdomein te bepalen en aan 

te geven met hoeveel sterren het product minimaal beoordeeld moet zijn. Dit laatste onder-

deel is een essentieel onderdeel van de website, aangezien het erg veel producten bevat en 

de gebruiker snel producten moet kunnen vergelijken. Zonder deze component zou het zoe-

ken veel omslachtiger zijn geweest. De website is daarom in categorie drie te plaatsen. 

6.3.4 Ebay.nl 

Het navigatie component van de website is veranderd ten opzichte van 2008. Een 

gebruiker hoeft namelijk niet meer per sé gebruik te maken van het menu om te navigeren 

naar verschillende rubrieken binnen de website. Bij klikken op de link 'rubriek' wordt er een 

grote lijst van rubrieken weergegeven, waarbij de gehele pagina wordt ververst nadat er op 

wordt geklikt. Het zoekmechanisme links op de website bevat RIA componenten, namelijk 

het open- en dichtklappen van filters. De pagina waarop een product wordt weergegeven 

bevat ook RIA componenten, namelijk de manier waarop foto's getoond worden. De website 

is dus niet meer afhankelijk van RIA's voor het functioneren ervan. Het is dan ook in catego-

rie twee te plaatsen. 

6.3.5 Wehkamp.nl 

De zoekterm wordt bij het intypen ervan dynamisch aangevuld met suggesties en 

populaire zoekresultaten. Dit is een RIA component, maar is niet essentieel voor het functio-

neren van het zoekmechanisme. Het navigeren binnen de websites gebeurd ook door middel 

van simpele links. Op een productpagina wordt gebruikgemaakt van RIA's om delen te ver-

versen. De filter links op de pagina is hierbij tevens erg handig om het aanbod van producten 

te verfijnen naar wens. Betaling met behulp van iDeal is mogelijk. Omdat het bij een website 
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zoals Wehkamp.nl centraal om het product gaat en is gebleken dat het tonen van een pro-

duct vooral met behulp van RIA's gebeurd, is de website in categorie drie te plaatsen. 

6.3.6 Vergelijk.nl 

Deze website vertoont op alle vlakken overeenkomst met kieskeurig.nl: het zoekme-

chanisme, het navigeren en het filteren van de zoekresultaten gebeuren allen op dezelfde 

manier. Deze website is daarom ook in categorie drie te plaatsen. 

6.3.7 Speurders.nl 

De website bevat geen Flash animaties. Het navigeren gebeurd op dezelfde manier 

als bij martkplaats.nl. Het tonen van een product ook. Tevens is er betaling mogelijk middels 

iDeal. Omdat de website enkele RIA componenten bevat in plaats van dat het is opgebouwd 

uit RIA componenten, is het in categorie twee te plaatsen. 

6.3.8  Neck.nl 

De website vertoont grote overeenkomsten met Wehkamp.nl, met als verschil dat 

het menu een RIA component is. Verder bevat het precies dezelfde RIA componenten om 

producten te tonen en links te filteren op bepaalde wensen. Betaling middels iDeal is ook 

mogelijk. De website zou niet kunnen functioneren zonder deze RIA componenten en is 

daardoor in categorie drie te plaatsen. 

6.3.9 Kelkoo.nl 

RIA's hebben een prominenter plaats gekregen ten opzichte van 2008. Het menu is 

één groot RIA component. De pagina wordt tevens niet geheel ververst wanneer geklikt 

wordt op één van de tabs onderaan de pagina. Zoektermen worden aangevuld met mogelij-

ke resultaten bij het intypen ervan. Bij het tonen van een product wordt geen gebruik ge-

maakt van RIA's. Het navigeren naar producten zou niet mogelijk zijn zonder de genoemde 

RIA componenten en vormen dus een essentieel onderdeel van de website. De website is 

daarom in categorie drie te plaatsen. 

6.3.10 Testnet.nl 

Deze website bestaat niet meer, want er vindt automatisch een redirect naar 

www.iffiliate.nl plaats. Het is verder niet meer opgenomen in het onderzoek. 

  



 
 

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties – Een sprong naar 2012. 68 

 

6.3.11 Analyse onderzochte websites 

Na de nieuwe analyse kan er het volgende tabel worden opgesteld: 

Website Categorie 2008 Categorie 2012 Gevonden RIA componenten 

1 Marktplaats.nl 2 2 - Zoekmechanisme 
- Betaling middels iDeal 

2 Bol.com 2 3 - Menu 
- Flash animaties (promotie producten) 
- Navigatie binnen productpagina 
- Plaatsen product in winkelmandje 
- Betaling middels iDeal 

3 Kieskeurig.nl 1 3 - Flash animaties (reclame) 
- Filteren van producten 

4 Ebay.nl 3 2 - Zoekmechanisme 
- Weergave foto's 

5 Wehkamp.nl 3 3 - Zoekmechanisme 
- Navigatie binnen productpagina 
- Filteren van producten 
- Betaling middels iDeal 

6 Vergelijk.nl 2 3 - Zoekmechanisme 
- Filteren van producten 

7 Speurders.nl 2 2 - Zoekmechanisme 
- Betaling middels iDeal 

8 Neck.nl 2 3 - Menu 
- Navigatie binnen productpagina 
- Filteren van producten 
- Betaling middels iDeal 

9 Kelkoo.nl 2 3 - Menu 
- Navigatie over tabs 
- Zoekmechanisme 

10 Testnet.nl 1 n.v.t. n.v.t. 

Tabel 6.2 Vergelijking top 10 websites met 2008 

Drie van de onderzochte websites zijn gebleven in dezelfde categorie, vijf zijn er naar 

een hoger categorie gegaan en één website is een categorie terug gegaan. Tevens zijn er in 

totaal veel meer RIA componenten gevonden dan in 2008. Dit duidt erop dat RIA's als tech-

niek veel meer gebruikt zijn gaan worden in de afgelopen vier jaar.  
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6.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is er een beeld geschetst van de ontwikkelingen van de technieken 

op het Internet en e-commerce in het algemeen over de afgelopen vijf jaar. Er is geconclu-

deerd dat gebruikers steeds meer handelingen verrichten op het Internet en hierbij zelfs, 

dankzij cloud computing, applicaties die zich voorheen aan de client zijde bevonden verrui-

len voor applicaties die zich op een server bevinden. Er vindt dus steeds meer plaats in de 

cloud.  

Deze trend zet zich ook voort in e-commerce. Het aantal bestedingen en afname van 

diensten groeit ieder jaar, ook al heeft er in 2008 een grote economische crisis plaatsgevon-

den en is 2011 weinig beter verlopen. Er is tevens een nieuwe vorm van e-commerce ont-

staan, namelijk de manier waarop social network sites geld verdienen aan hun leden. Deze 

leden betalen geen contributie, maar leveren geld op dankzij inkomsten uit advertentie. 

Tenslotte zijn de top 10 meest bezochte website op het gebied van e-commerce en 

veilingen uit 2008 wederom bezocht en onderzocht op voorkomen van RIA's. Geconcludeerd 

is dat het merendeel meer gebruik zijn gaan maken van RIA's. 
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7 Conclusie 
In dit onderzoek is een definitie gegeven van RIA’s, een ORM schema gemaakt van 

deze definitie en zijn RIA’s gerelateerd aan organisaties binnen Nederland. In dit hoofdstuk 

wordt aangetoond dat door middel van deze gegevens de onderzoeksvragen in hoofdstuk 

1.5 zijn beantwoordt. 

Door middel van het opstellen van een definitie in hoofdstuk twee, is het eerste on-

derzoeksvraag beantwoord. RIA’s zijn applicaties die binnen een web browser worden uitge-

voerd en veel van de mogelijkheden die conventionele applicaties bieden ook biedt. De drij-

vende kracht binnen een RIA is een Script Engine dat het verkeer tussen de client en de ser-

ver regelt en berekeningen aan de client zijde mogelijk maakt. RIA’s onderscheiden zich van 

andere webapplicaties door de gebruiker centraal te stellen: de gebruiker krijgt hierbij de 

indruk dat de webpagina om hem draait in plaats van dat hij één van de vele bezoekers van 

de website is. 

De websites die in de top 10 van meest bezochte websites op het gebied van ecom-

merce en veiling van 2007 staan, zijn in dit onderzoek onderverdeeld in drie categorieën, 

namelijk een categorie waarin op de website van geen enkele RIA component gebruik wordt 

gemaakt, een categorie waarin wel gebruik wordt gemaakt van RIA’s maar RIA’s staan niet 

centraal binnen de website en een categorie waarin de website helemaal opgebouwd is uit 

RIA’s. Volgens het onderzoek vallen twee websites in het eerste categorie, zes websites in 

categorie twee en twee websites in de laatste categorie. Er van uitgaande dat bezoekers 

naast de inhoud die een website te bieden heeft ook kijken naar het gebruiksgemak van de 

website en naar het uiterlijk, valt te concluderen dat de extra mogelijkheden van RIA’s door 

de gebruiker positief gewaardeerd worden, maar niet in een zodanige mate dat het bepa-

lend wordt of ze de website bezoeken of niet. Hiermee is onderzoeksvraag twee beant-

woord. 

Van de organisaties die benaderd zijn, maken twee organisaties al gebruik van RIA’s, 

kijkt er één organisatie positief tegen RIA’s aan en wil er één organisatie geen gebruikmaken 

van RIA’s omdat het de meerwaarde er niet van inziet. De organisaties die er wel gebruik van 

maken, noemden als bepalende factor voor hun keuze de directe feedback van RIA’s, de ver-

groting van gebruikersgemak, het visueel vloeiender worden van de applicatie en de gebrui-

ker het gevoel te geven meer controle te hebben over de pagina. De twee organisaties die 

geen gebruikmaken van RIA’s zagen deze meerwaarden ook in, maar omdat ze het niet no-

dig achten voor hun doelgroep, maken ze er geen gebruik van. De pluspunten van RIA’s wor-

den dus door commerciële organisaties gezien, maar niet iedere organisatie kiest er uitein-

delijk voor om gebruik te maken van RIA’s. Ten slotte kan opgemerkt worden dat veel orga-

nisaties wél investeren in RIA’s volgens CeBIT 2008 (CeBIT 2008: Ballmer kondigt vijfde 

revolutie aan, 2008). Hiermee is ook de laatste onderzoeksvraag beantwoord. 
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8 Reflectie 
In dit onderzoek is gebruikgemaakt van bestaande literatuur, van meningen van or-

ganisaties en zijn tien websites nader onderzocht. Binnen dit hoofdstuk worden deze gege-

vens kritisch bekeken en nagedacht over hoe het beter aangepakt had kunnen worden. 

Beveiliging 

Beveiliging speelt een belangrijke rol binnen het Internet.  Er is binnen dit onderzoek 

echter niet gekeken naar beveiliging, omdat deze tak erg uitgebreid is en het onderzoek te 

uitgebreid zou worden. Vragen omtrent de beveiliging had voor een deel beantwoord kun-

nen worden door de benaderde organisaties hun mening te vragen over dit onderwerp. Al-

hoewel het dan om meningen zou gaan, zou het wel duidelijk worden hoe organisaties zelf 

denken over dit onderwerp.  

Aantal benaderde organisaties 

Er zijn binnen dit onderzoek in totaal vier organisaties benaderd. De organisaties zijn 

allen binnen verschillende branches: een verzekeringsorganisatie, een gemeentehuis , een 

reisorganisatie en een internetmarketingbureau. Alhoewel er organisaties benaderd zijn die 

onderling sterk verschillen, zou het beter zijn geweest als er meer organisaties benaderd 

waren, al dan niet binnen een enkele branche. Op die manier konden verschillende menin-

gen van dezelfde soort organisaties vergeleken worden. 

Meningen van gebruikers van het Internet 

In de literatuur en door organisaties is aangegeven dat een groot pluspunt van RIA’s 

is dat het gebruikers van het Internet centraal stelt. Deze gebruikers zijn echter niet bena-

derd om te bekijken of ze liever RIA’s gebruiken dan webapplicaties, of dat het helemaal 

niets uitmaakt. Binnen onderzoeksvraag twee wordt deze letterlijk gesteld, maar voor de 

beantwoording is uiteindelijk gekozen om de tien meest bezochte websites van 2007 nader 

te onderzoeken op voorkomen van RIA’s. 

Gebruikte literatuur voor empirisch onderzoek 

Voor het opstellen van het empirisch onderzoek is er gebruikgemaakt van artikelen 

van van Slyke, Belanger en Comunale (van Slyke, Belanger, & Comunale, 2004) en Del Aguila-

Obra en Padilla-Meléndez (Del Aguila-Obra & Padilla-Meléndez, 2006). Het eerstgenoemde 

artikel beperkt zich echter tot het bekijken van factoren die van invloed zijn tijdens de intro-

ductie van een innovatie. De tweede artikel gaat over de factoren die van invloed zijn tijdens 

de adoptie van een nieuwe internettechnologie. Beide artikelen zijn te algemeen; het zou 

beter zijn geweest om specifiekere artikelen te gebruiken die de samenhang tussen de ge-

stelde vragen en gebruikte literatuur voor het empirisch onderzoek beter weergeven. 
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9 Vervolgonderzoek 
De resultaten van dit onderzoek kunnen als basis dienen voor vervolgonderzoeken. 

Hieronder zijn enkele mogelijke vervolgonderzoeken weergegeven. 

RIA’s toepassen binnen organisaties 

Binnen dit onderzoek is er getracht een eenduidig definitie van RIA’s op te stellen. 

Met deze definitie als solide basis is er een ORM schema opgesteld zowel van webapplicaties 

als RIA’s. Deze ORM schema’s zijn gebruikt om de onderzochte websites te onderzoeken op 

voorkomen van RIA’s. Deze ORM schema’s kunnen echter ook gebruikt worden om een da-

tamodel op te stellen, met daarbij horend een systeem. Een mogelijk vervolgonderzoek kan 

het verder uitwerken van deze ORM schema’s tot een systeem zijn waarin het mogelijk is om 

gemakkelijker te bepalen of het noodzakelijk is RIA’s toe te passen binnen een organisatie. 

RIA’s en beveiliging 

Zoals in de terugblik beschreven, is er niet gekeken naar de beveiliging binnen RIA’s. 

Met behulp van een vervolg op dit onderzoek zou er gekeken kunnen worden naar het ver-

schil in beveiliging tussen webapplicaties en RIA’s: zijn de toegepaste beveiligingstechnieken 

wezenlijk anders? Is er überhaupt verschil in kwaliteit? Zijn bijvoorbeeld de kosten om RIA’s 

te beveiligen hoger dan de beveiliging bij webapplicaties? 
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10 Begrippenlijst 
Cache: Geheugen dat wordt gebruikt voor het opslaan van data die frequent wordt 

gebruikt. In tegenstelling tot ander geheugen binnen een computer, geschiedt het opslaan 

en lezen van de data vele malen sneller.  

Client engine: Een script aan de client zijde van de client-server architectuur die be-

paalde rekentaken van de server op zich heeft genomen en/of nieuwe taken mogelijk maakt. 

Client: Een computer die in verbinding staat met een andere computer waarvan die 

informatie toegestuurd krijgt. Dit kan hetzij als antwoord op een httpRequest, hetzij doordat 

het initiatief bij de server ligt om iets te sturen (server push). 

Compilen: Het proces waarin een tekst die in een bepaalde computertaal is geschre-

ven wordt vertaald naar een tekst in een andere computertaal. Doorgaans wordt alles ver-

taald naar machinetaal, een set van instructies en data die de processor van een computer 

direct uit kan voeren. 

CSS: De letters CSS staan voor Cascading Style Sheet. Het is een techniek om de lay-

out van webpagina’s mee te bepalen. Het gebruiken ervan heeft als voordeel dat de lay-out 

van de inhoud van een webpagina gescheiden wordt. 

Desktopapplicatie: Een applicatie  die lokaal op een computer uitgevoerd wordt en 

zich dus niet op een server bevindt. De gebruiker heeft direct interactie met de applicatie via 

een user interface. 

Document Type Definition: Een taal om de opbouw van een document mee te be-

schrijven. 

Drag and Drop: Het klikken en verslepen van een virtueel object naar een ander vir-

tueel object. 

Firewall: Een veiligheidsvoorziening die probeert te voorkomen dat onbevoegden 

toegang krijgen tot pc’s op een netwerk. Meestal gaat het om interne netwerken, zoals het 

intranet van een bedrijf. Een internetgebruiker die een firewall heeft geïnstalleerd kan wel 

toegang krijgen tot het Internet, maar er kan slechts beperkt verkeer binnenkomen. 

Form: Een geheel van invoervelden waarmee informatie achtergelaten kan worden 

op een webpagina. 

HttpRequest: De letters HTTP staan voor HyperText Transfer Protocol. Met behulp 

van een HttpRequest kan een client een request sturen naar een server waarmee die in ver-

binding staat (het request/respond architectuur).  
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Integrated Development Environment: Een applicatie die programmeurs helpt bij 

het ontwikkelen van applicaties. 

J2EE: Een platform waarmee serverapplicaties in Java kunnen worden geschreven. 

Java Virtual Machine (JVM): Een platformonafhankelijke omgeving voor het uitvoe-

ren van Java programma’s. 

JSP: De afkorting JSP staat voor JavaServer Pages. Het is een technologie van Java die 

het mogelijk maakt op een dynamische manier HTML, XML of andere tekstbestanden te ge-

nereren. 

Link: Een link is een verbinding of schakeling tussen twee of meerdere objecten. Op 

het Internet is het vaak de verkorte schrijfwijze voor een hyperlink. 

Patch: Kleine wijzigingen die direct in een programma worden doorgevoerd om het 

desbetreffende programma te repareren of te verbeteren. 

Relationele Database: Een gestructureerde collectie van data dat digitaal is opgesla-

gen en waar met behulp van queries (voor programma’s begrijpbare commando’s) informa-

tie uit gehaald kan worden. 

Scripttaal: Regels code die niet naar binair uitvoerbare bestanden worden omgezet, 

maar regel voor regel worden uitgevoerd.  

Server engine: Een applicatie die op een server staat en informatie verwerkt en ver-

stuurt naar web browsers. 

Server: Een computer die diensten verleent aan computers of andere servers. 

Tag: Een sleutelwoord dat direct in verbinding staat met informatie en zodoende 

classificatie van informatie in sleutelwoordenvorm mogelijk maakt.  

URL: De afkorting URL staat voor Uniform Resource Locator. Het zijn internetadres-

sen voor alle bronnen op het web zoals documenten en afbeeldingen. 

User interface: Alles waarmee een interactie tussen een gebruiker en een applicatie 

bewerkstelligt wordt. 

Virtuele machine: Een applicatie die op een computer een virtuele omgeving aan-

maakt, zodat er programma’s of zelfs hardware gesimuleerd kan worden. 

Web browser: Een applicatie waarmee een gebruiker informatie van het Internet af 

kan halen. 
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World Wide Web Consortium: Een consortium dat de standaarden in het World Wi-

de Web opstelt. 

X/HTML: De letters HTML staan voor Hypertext Markup Language. HTML is een taal 

voor de opmaak van webdocumenten. Het wordt opgebouwd met tags die aangeven hoe 

teksten en andere objecten op een pagina moet worden gepresenteerd. Essentieel bij HTML 

is dat het links naar andere webdocumenten kan bevatten. De letters XHTML staan voor eX-

tensible Hypertext Markup Language en is hetzelfde als HTML, maar heeft als verschil een 

sterkere syntax. 

XML Path Data Model: Een model waarin de structuur van XML wordt beschreven. 
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12 Bijlagen 

12.1 Statistieken 
Tabel 12.1 Percentage huishoudens dat toegang heeft tot het Internet 

 2002 2003 2004 2005 2006 

EU (27 countries) n.a. n.a. n.a. n.a. 49 

EU (25 countries) n.a. n.a. 42 48 51 

EU (15 countries) 39 43 45 53 54 

Euro area 36 40 43 50 51 

Belgium n.a. n.a. n.a. 50 54 

Czech Republic n.a. 15 19 19 29 

Denmark 56 64 69 75 79 

Germany (including ex-GRD from 1991) 46 54 60 62 67 

Estonia n.a. n.a. 31 39 46 

Ireland n.a. 36 40 47 50 

Greece 12 16 17 22 23 

Spain n.a. 28 34 36 39 

France 23 31 34 n.a. 41 

Italy 34 32 34 39 40 

Cyprus 24 29 53 32 37 

Latvia 3 n.a. 15 31 42 

Lithuania 4 6 12 16 35 

Luxembourg (Grand-Duché) 40 45 59 65 70 

Hungary n.a. n.a. 14 22 32 

Netherlands 63* 65* 71* 78 80 

Austria 33 37 45 47 52 

Poland 11 14 26 30 36 

Portugal 15 22 26 31 35 

Romania n.a. n.a. 6 n.a. 14 

Slovenia n.a. n.a. 47 48 54 

Slovakia n.a. n.a. 23 23 27 

Finland 44 47 51 54 65 

Sweden n.a. n.a. n.a. 73 77 

United Kingdom 50 55 56 60 63 

Croatia n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Macedonia, the former Yugoslav Republic of n.a. n.a. 11 n.a. 14 
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Turkey n.a. n.a. 7 8 n.a. 

Iceland n.a. n.a. 81 84 83 

Norway n.a. 60 60 64 69 

n.a.: not available 

*:  Bron: CBS. 

Bron: Eurostat (dd 17 juli 2007) 

 

Tabel 12.2 Percentage omzet via e-commerce over het Internet van ondernemingen 

 2002 2003 2004 2005 2006 

EU (27 countries) n.a. n.a. n.a. n.a. 4.0 

EU (25 countries) n.a. n.a. 2.1 2.7 4.0 

EU (15 countries) 0.9 1.1 2.2 2.8 4.1 

Euro area 0.7 0.9 2.1 2.2 3.5 

Belgium n.a. 1.8 1.5 2.2 2.7 

Czech Republic n.a. 2.8 1.9 3.3 3.1 

Denmark 1.0 1.6 4.4 (u) (u) 

Germany (including ex-GRD from 1991) 1.0 0.7 2.7 3.1 4.4 

Estonia n.a. n.a. 1.1 1.0 (u) 

Ireland n.a. 10.0 11.6 10.1 9.1 

Greece 0.5 0.2 1.0 1.7 1.1 

Spain 0.3 0.3 0.4 0.6 4.5 

France n.a. n.a. n.a. n.a. 3.7 

Italy 0.3 0.3 1.2 0.7 0.8 

Cyprus n.a. n.a. n.a. 0.2 1.4 

Latvia n.a. n.a. 0.2 (c) (c) 

Lithuania n.a. n.a. 1.6 2.0 5.5 

Luxembourg (Grand-Duché) 0.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hungary n.a. n.a. n.a. 1.1 3.6 

Netherlands n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Malta n.a. n.a. n.a. (u) n.a. 

Austria n.a. 0.9 1.0 1.0 2.1 

Poland n.a. n.a. 1.3 1.6 (u) 

Portugal 0.6 0.6 1.3 (u) (u) 

Romania n.a. n.a. 1.3 n.a. 0.5 

Slovenia n.a. n.a. (u) (u) (u) 

Slovakia n.a. n.a. 0.8 0.0 0.0 



 
 

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties – Bijlagen. 82 

 

Finland 1.1 (u) n.a. (u) (u) 

Sweden (c) (u) (c) (c) (c) 

United Kingdom 1.2 1.5 2.3 4.1 6.0 

Croatia n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Turkey n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Iceland n.a. 0.5 n.a. n.a. 5.6 

Norway 2.2 2.4 2.7 3.9 6.4 

n.a.: not available, (u): unreliable or uncertain data, (c): confidential 

Bron: Eurostat (dd 17 juli 2007) 

 

Tabel 12.3 Personen met internetgebruik en elektronisch winkelen 
(1)

  

 2002 2003 2004 2005 2006 

x mln 

Totaal aantal internetgebruikers 8,9 9,2 9,8 10,7 10,9 

w.v.      

Elektronisch winkelen 3,6 4,2 5,1 5,9 6,6 

% 

Elektronisch winkelen 40 45 52 55 61 

1) Internetgebruikers die ooit goederen hebben besteld of gekocht via het Internet 

Bron:  CBS Persbericht PB06-101 (dd 17 juli 2007). 



 
 

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties – Bijlagen. 83 

 

 

Figuur 12.1 Geschatte e-commerce verkopen van kleinhandels als percentage van het totale kwartaalverko-

pen in de Verenigde Staten. 

Bron: US Census Bureau (dd 16 juli 2007) 

 

 

Figuur 12.2 Aantal internetgebruikers per werelddeel. 

Bron: Internet World Stats, dd 19 juli 2007 



 
 

De waarde van Rich Internet Applicaties voor commerciële organisaties – Bijlagen. 84 

 

12.2 Uitslagen empirisch onderzoek 

 

Figuur 12.3 Vragenlijst empirisch onderzoek 
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Vraag Gemeentehuis Oss Achmea Saçan Consultancy Corendon Gem. SD

1 1 4 1 5 2,75 1,75

2 2 4 2 5 3,25 1,25

3 1 5 1 3 2,5 1,5

2,8 1,5

4 3 5 5 4 4,25 0,75

5 1 5 3 4 3,25 1,25

6 1 5 3 3 3 1

7 3 4 3 1 2,75 0,88

8 2 5 3 4 3,5 1

3,4 1,0

9 1 3 4 5 3,25 1,25

10 1 2 5 5 3,25 1,75

3,3 1,5

11 1 3 5 3 3 1

12 1 3 5 3 3 1

3,0 1,0

13 2 5 3 4 3,5 1

14 2 4 3 3 3 0,5

15 4 4 3 3 3,5 0,5

16 3 3 3 4 3,25 0,38

17 1 4 3 2 2,5 1

18 5 4 3 2 3,5 1

19 1 3 3 1 2 1

20 1 2 3 2 2 0,5

2,9 0,7

Gem. Organisatorisch:

Gem. Interne factoren:

Gem. Externe factoren:

Gem. Technisch:

Gem. Voor- en nadelen RIA's:  

Tabel 12.4 Overzicht uitslagen stellingen per geïnterviewde 
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