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Overzicht van apps 
 

Het aantal apps voor de smartphone of tablet groeit enorm. Hoe vind je tussen al die apps de meest 

interessante voor jouw onderzoek? We hebben een aantal interessante apps geselecteerd. 

 

Papierloos vergaderen 

iBabs iBabs is een uitgebreide vergaderapp. 

http://www.ibabs.eu/ 

 

Minute Minute is een vergaderapp die werkt vanuit de cloud. De gratis 

versie mist een aantal functionaliteiten. 

App: https://itunes.apple.com/nl/app/minute-meeting-minutes-

notes/id690419329?mt=8  

Meer info: https://www.decos.com/nl/smart_work/#minute 

(beperkt) 

Review: http://www.iculture.nl/apps/minute-vergaderen-met-ipad/  

Help: https://minute.freshdesk.com/support/home  

Browserversie: https://web.getminute.com/Main.html#/Login 

(maak account aan met mailadres en wachtwoord) 

 

Nieuws en attenderingen 

VNG Nieuwsapp De VNG Nieuwsapp omvat nieuws over gemeenten en uit de 

landelijke politiek, verzorgd door de VNG, de redactie van het VNG 

Magazine en ANP. 

https://vng.nl/producten-diensten/social-media-netwerken/vng-

nieuwsapp  

 

Binnenlands Bestuur Nieuwsberichten over het Openbaar Bestuur van Binnenlands 

Bestuur. 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bbapp  

 

Opmaat (alleen wetten) 

 

Wet- en regelgeving. 

http://opmaat.sdu.nl/opmaat-app 

 

(Lokale) regelgeving 

Officielebekendmakingen app 

Officiële Bekendmakingen biedt de mogelijkheid om recent 

gepubliceerde officiële elektronische bekendmakingen uit de 

Staatscourant, het Staatsblad, het Tractatenblad, het 

gemeenteblad, provinciaalblad en waterschapsblad van de 

deelnemende overheden overzichtelijk te raadplegen op een mobiele 

device. Tevens zijn de recent gepubliceerde parlementaire 

documenten beschikbaar. 

http://koop.overheid.nl/producten/officiele-bekendmakingen-app 

 

CBS Statline (mobiele site, vastpinnen 

als app) 

StatLine is de CBS databank en biedt een schat aan cijfers over 

economie en samenleving. Je kunt zelf grafieken en tabellen maken, 

aanpassen en downloaden.  Een app bestaat niet meer sinds het 

CBS gegevens als open data beschikbaar stelt en zijn website heeft 

vernieuwd. Er is nu een mobiele site voor tablets en smartphones. 

http://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/  

 

Debat Direct  Met deze app kun je zowel plenaire vergaderingen als 

commissievergaderingen live volgen. Ook krijg je extra informatie in 

beeld, zoals de naam van de spreker of de uitslag van een 

stemming. Verder kun je je aanmelden voor verschillende 

notificaties. De app stuurt je dan een pushbericht wanneer een 

debat begint, wanneer een bepaald onderwerp opnieuw aan de orde 

komt of wanneer een specifieke politicus gaat spreken. In de laatste 

versie kun je de livestream pauzeren en debatten later op de dag 

http://www.ibabs.eu/
https://itunes.apple.com/nl/app/minute-meeting-minutes-notes/id690419329?mt=8
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http://www.iculture.nl/apps/minute-vergaderen-met-ipad/
https://minute.freshdesk.com/support/home
https://web.getminute.com/Main.html#/Login
https://vng.nl/producten-diensten/social-media-netwerken/vng-nieuwsapp
https://vng.nl/producten-diensten/social-media-netwerken/vng-nieuwsapp
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terugkijken. Zowel iOS als Android. 

https://www.tweedekamer.nl/debat-direct  

 

Twitter  / Hootsuite Met Twitter kun je snel op de hoogte zijn van het laatste nieuws van 

o.a. diverse onderzoeksinstellingen en overheidsorganisaties. Met de 

lijstenfunctie kun je accounts zelf indelen in rubrieken. Door een 

goede selectie van accounts die je wilt volgen en een goede indeling 

in lijsten kan je van Twitter een goede nieuwsvoorziening maken 

HootSuite is een tool om meerdere accounts en twitterlijsten van 

diverse sociale media, o.a. Twitter en Facebook te gebruiken. Beide 

apps zijn gratis voor iOS en Android.  

Twitter: https://twitter.com/  

Hootsuite: https://hootsuite.com/  

(maak account aan met mailadres en wachtwoord) 

 

Blendle (niet gratis, wel handig) Snel ‘koppen van kranten en tijdschriften’ doorbladeren. 

https://blendle.com/signup/kiosk 

(maak account aan met mailadres en wachtwoord) 

 

Informatie bewaren om later te lezen 

Pocket  De tool om vooral webpagina’s vanuit diverse andere apps (zoals 

Twitter) en je browser zonder enige opsmuk op te slaan en te 

beheren zodat je die later nog eens terug kunt lezen. Je kunt 

opgeslagen items delen (heet: aanbevelen) via de standaardopties 

van je tablet of smartphone (bijv. via de browser, Twitter of e-mail). 

Met tags/trefwoorden kun je de verzameling items mooi indelen. 

Pocket is gratis voor iOS en Android. De betaalde versie biedt de 

mogelijkheid om items offline te lezen. 

https://getpocket.com/ 

(maak account aan met mailadres en wachtwoord) 

 

Instapaper Vergelijkbaar met Pocket. Instapaper is een manier om webartikelen 

te bewaren zodat je ze offline, onderweg, op elk moment, overal en 

in een mooie opmaak kunt lezen.  

https://www.instapaper.com  

(maak account aan met mailadres en wachtwoord) 

 

Informatie bewerken (annoteren) voor pdf- en Office-documenten 

Goodreader (ook voor Good) Met Goodreader kun je niet alleen pdf-bestanden openen, beheren 

en uitwisselen, maar ook andere populaire bestandsformaten, zoals 

o.a. Word-documenten. Het is vooral een goede tool om een tekst in 

een document te annoteren: vetmaken, onderstrepen, doorhalen, 

aantekeningen maken, etc. 

 

App: https://itunes.apple.com/NL/app/goodreader-pdf-reader-

annotator/id777310222?mt=8  

Handleiding: http://www.goodreader.com/gr-man.html  

Recensie: http://www.iculture.nl/apps/goodreader-4-pdf-

samenstellen-in-nieuwe-app-voor-ipad-en-iphone/  

 

Alternatieven voor Goodreader: PDF Expert, iAnnotate 

Scannen of snel een foto te maken van sheets en papieren documenten 

CamScanner Met CamScanner heb je altijd een scanner bij de hand. De app doet 

meer dan alleen een foto maken van bijvoorbeeld een document of 

sheet, maar corrigeert het perspectief en detecteert de randen, 

zodat je een mooie uitsnede kunt maken. Vervolgens kun je de 

scherpte en de kleuren bijwerken. Het ‘ingescande’ document kun je 

opslaan in .pdf en delen via o.a. Good, WhatsApp, Yammer, Gmail. 

De gratis variant heeft alle bovenstaande functies, maar dan staat 

https://www.tweedekamer.nl/debat-direct
https://twitter.com/
https://hootsuite.com/
https://blendle.com/signup/kiosk
https://getpocket.com/
https://www.instapaper.com/
https://itunes.apple.com/NL/app/goodreader-pdf-reader-annotator/id777310222?mt=8
https://itunes.apple.com/NL/app/goodreader-pdf-reader-annotator/id777310222?mt=8
http://www.goodreader.com/gr-man.html
http://www.iculture.nl/apps/goodreader-4-pdf-samenstellen-in-nieuwe-app-voor-ipad-en-iphone/
http://www.iculture.nl/apps/goodreader-4-pdf-samenstellen-in-nieuwe-app-voor-ipad-en-iphone/
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wel het CamScanner-watermerk in je documenten. Voor € 0,79 

koop je een uitgebreidere en schone versie. 

App: https://www.camscanner.com/user/download 

Help: https://www.camscanner.com/user/guide  

Recensie: http://www.iculture.nl/apps/camscanner-documenten-

scannen-met-je-iphone/ 

 

Alternatief voor Camscanner: Office Lens 

 

Notities maken en delen / Ideeën opschrijven en delen 

Notate (ook voor Good) Met Good: synchronisatie mogelijk met Outlook/Exchange server, 

notities en taken. 

 

App: https://itunes.apple.com/nl/app/notate-capture-notes-

tasks/id704657893?mt=8 (zonder Good) 

Help: http://support.shafersystems.com/  

Filmpje: http://www.shafersystems.com/  (let op: in Chrome, IE 

werkt niet) 

 

OneNote (notities) Let op: je moet wel een (al dan niet anoniem) Microsoft-account 

aanmaken. 

 

App: https://itunes.apple.com/nl/app/microsoft-

onenote/id410395246?mt=8 (ook voor Android) 

Help: https://support.office.com/en-us/onenote  

Website: https://www.onenote.com/  

 

Samenwerken / projectmatig werken 

Trello Taken worden in Trello verdeeld over borden, een soort virtuele 

prikborden. Per project kun je diverse lijsten plaatsen, die een 

verzameling van taken vormen. Als je collega’s ook met Trello 

werken, kun je ze toevoegen aan specifieke taken. Verder  is het 

mogelijk om reacties te geven op taken). 

https://trello.com/ 

(maak account aan met mailadres en wachtwoord) 

 

Samen brainstormen 

MindMeister  

 

Tool voor mind mapping. 

 

https://www.mindmeister.com/nl  

Help: https://support.mindmeister.com/hc/en-us 

 

Leren van anderen (mooc = Massive Open Online Course) 

Coursera / edX Veel Nederlandse universiteiten plaatsen hier ook hun cursussen. 

https://www.coursera.org/about/mobile 

edX is vergelijkbaar met Coursera: https://www.edx.org/how-it-

works  

 

TED Inspirerende voordrachten. 

https://www.ted.com/about/programs-initiatives/ted-talks/ways-to-

get-ted-talks  

 

Nieuws en literatuur (NIET gratis, vereist contract met uitgevers/databankenleveranciers)  

AR-medewerkers kunnen dit wel gebruiken (na registratie met mailadres van AR) 

Legal Intelligence  

  

 

 

 

 

De tool om publicaties van diverse uitgeverijen, waaronder Kluwer, 

BOOM en Sdu, en ook van ongeveer 60 nuttige grote websites te 

doorzoeken. Met Legal Intelligence kun je ook dossiers samenstellen 

en delen, en op basis van zoekvragen je eigen attenderingen 

instellen. Voor Legal Intelligence heb je een eigen account nodig 

(met je mailadres van AR):  

https://www.camscanner.com/user/download
https://www.camscanner.com/user/guide
http://www.iculture.nl/apps/camscanner-documenten-scannen-met-je-iphone/
http://www.iculture.nl/apps/camscanner-documenten-scannen-met-je-iphone/
https://itunes.apple.com/nl/app/notate-capture-notes-tasks/id704657893?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/notate-capture-notes-tasks/id704657893?mt=8
http://support.shafersystems.com/
http://www.shafersystems.com/
https://itunes.apple.com/nl/app/microsoft-onenote/id410395246?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/microsoft-onenote/id410395246?mt=8
https://support.office.com/en-us/onenote
https://www.onenote.com/
https://trello.com/
https://www.mindmeister.com/nl
https://support.mindmeister.com/hc/en-us
https://support.mindmeister.com/hc/en-us
https://www.coursera.org/about/mobile
https://www.edx.org/how-it-works
https://www.edx.org/how-it-works
https://www.ted.com/about/programs-initiatives/ted-talks/ways-to-get-ted-talks
https://www.ted.com/about/programs-initiatives/ted-talks/ways-to-get-ted-talks
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https://www.legalintelligence.com/Registration.    

De app is voor iOS en Windows. Voor Android is er een mobiele site:  

https://www.legalintelligence.com.    

 

FD e-paper (Financieele Dagblad) 

 

 

Met de FD e-paper kun je het Financieele Dagblad lezen en dossiers 

volgen. Voor beiden heb je een persoonlijk account nodig (met je 

mailadres van AR). 

 

FD voor iOS en Android: registreren via http://fd.nl/rijksoverheid. Je 

krijgt dan een verificatiemail in je mailbox en daarna een ‘welkom’-

berichtje. Soms gebeurt het dat het inloggen dan niet lukt omdat 

het wachtwoord niet wordt herkend, maar in het ‘welkom’-bericht 

kun je meteen een nieuw wachtwoord instellen bij “Indien u uw 

wachtwoord vergeten bent kunt u dit hier opvragen.” 

 

Nexis news search (Nexis 

krantendatabank) 

Met Nexis heb je toegang tot internationale nieuws- en zakelijke 

bronnen. Uit Nederland zijn ruim 75 publicaties opgenomen 

waaronder alle grote landelijke en regionale kranten en opiniebladen 

 

Voor Nexis, klik op de blauwe knop ‘nu registreren’ op de pagina 

http://www.lexisnexis.com/nl/business/.   

 

Nexis app (Nexis News Search) is alleen voor iOS. Voor Android is er 

een mobiele site 

https://www.lexisnexis.com/hottopics/lnbis/Default.asp.   

Of gebruik de gewone site https://www.nexis.com  (veel 

uitgebreider, maar op een klein scherm wat lastiger te gebruiken).  

 

  

 

 

 

https://www.legalintelligence.com/Registration
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https://www.nexis.com/

