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RIDI N’ 
THE 

HYPE CYCLE

Layar was lang het Nederlandse 
hightech snoepje van de week, 
maar nu de augmented reality-
hype over zijn top is, moet het 
bedrijf op zoek naar een 
duurzaam verdienmodel. Dat 
denkt het te vinden in oude 
media: tijdschriften die met 
Layar méér worden dan dat.
tekst Philip Bueters fotografie Maria Smeets

eeft Layar nog introductie 
nodig? Eigenlijk niet.  Vanaf 
de start in 2009 sprak de 
techniek die het bedrijf 
 levert meteen tot de 

 verbeelding: een app die maakt dat de 
smartphone een extra laag informatie in 
beeld weergeeft, zodra de camera zich 
richt op een bepaald object. 
Richt de iPhone op een vliegtuig en toestel, 
vluchtnummer en andere gegevens 
 verschijnen. Neem een koopwoning op de 
korrel en Funda geeft de  verkoopinformatie. 
Een  toeristische trip? De plaatselijke VVV 
vertelt alle wetenswaardigheden zodra de 
smartphone een  hotspot in beeld krijgt. 
Zo voegt de augmented  reality browser van 

Layar  virtuele  informatie toe aan de 
 werkelijkheid en maakt hij  tegelijk van elke 
smartphone gebruiker een soort Robocop.

Snijvlak
De techniek mag spectaculair zijn, dat wil 
niet zeggen dat er eenvoudig geld mee te 
verdienen is. Vanaf dag één heeft  Layar 
weinig moeite gehad om financiers aan 
zich te binden, maar betalende klanten 
 vinden – dat is een  ander verhaal. 
Het  bedrijf speelde op een slimme manier 
in op de  verwachtingen en de beloftes die 
de eigen software  opriep. Daardoor wist 
het te overleven tot het  huidige  stadium: 
die waarin  eindelijk een goed renderend 
verdienmodel lijkt te zijn gevonden.

De mensen achter Layar – Raimo van der 
Klein, Claire Boonstra en Maarten Lens-
FitzGerald – werkten op het snijvlak van 
nieuwe media en marketing bij grote 
 bedrijven voordat ze met hun  gezamenlijke 
consultantsbureau in 2009 het idee  achter 
Layar bedachten. Meteen zagen ze de 
 grote potentie in van hun idee:  augmented 
reality zou ‘het volgende grote ding’ 
 worden. Het drietal liet in niet meer dan 
zes weken tijd software ontwikkelen, koos 
een weidse naam voor het product en 
zorgde voor een verbluffende demovideo 
met de Amsterdamse grachten in de 
hoofdrol. De video werd ogenblikkelijk 
wereldwijd opgepikt door alle online 
 media. Toen ze hun browser twee dagen 
later presenteerden op dé beurs rond 
 mobiele technologie in Barcelona was de 
hype rond Layar al geboren. 
“We hebben nooit heel bewust met een 
marketing- en pr-plan de boel aangejaagd. 
Maar we hebben alle drie een groot  netwerk 
en wat we deden, sprak kennelijk tot de 
verbeelding”, blikt Claire Boonstra ( Civiele 
Techniek, TU Delft) terug op die tijd. “Toen 
we dat realiseerden, hebben we daar 
 natuurlijk gebruik van gemaakt. Maar we 
hadden nooit verwacht dat we zelf zo’n 
 belangrijke factor zouden worden in die 
hype cycle.”

HOE LAYAR EEN VERDIENMODEL VOND

H

Deze editie van MT is 

 interactief gemaakt met de 

augmented reality-applicatie 

van Layar. Wat te doen? 

Download de  Layar-app in de 

appstore, start de app, scan 

er de  pagina’s mee waarop 

een  Layar-logo te zien is en u 

kunt filmpjes bekijken, extra 

informatie  opvragen, of 

 artikelen delen op sociale 

media.

Bij dit artikel kunt u via de 
Layar-app een video  bekijken 
waarin het  principe wordt 
uitgelegd, met toelichting van 
de drie oprichters.

Bekijk de extra’s
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Claire Boonstra:  
‘Drie jaar na onze 

geboorte zetten  
we de volgende  

stap richting 
volwassenheid:  
we hebben een 

businessmodel!’
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Want Layar was inmiddels hot. Van 
 marketeers tot softwareontwikkelaars; 
 iedereen wilde een virtuele laag over de 
werkelijkheid leggen met Layar, de  browser 
waarvan het innovatieve imago afstraalde 
op zijn klanten. Het regende prijzen en 
 titels. Investeerders – toen nog overwegend 
kopschuw als het ging om consumenten-
producten – hapten ook toe en stortten in 
totaal 12,5 miljoen euro. Een uitzonderlijk 
 bedrag voor zo’n eerste ronde in de Neder-
landse techscene.
Boonstra: “We wisten: nu gaat de  hypecycle 
omhoog, en daarom moeten we er alles van 
maken. Onze eerste  investeerders zeiden 
al tegen ons, in de aanloop naar de  B-ronde 
waarin we  uiteindelijk 10 miljoen euro 
hebben  opgehaald: er gaat een groot dal 
 aankomen, laten we geld ophalen nu het er 
nog is. We kunnen straks beter op een paar 
miljoen zitten om dat dal door te komen.”

Lagen bouwen
Zoals dat bij een hype hoort, probeerden 
de mensen achter Layar niet eens te doen 
alsof ze een  sluitende businesscase hadden 
gevonden. Tussen het aannemen van 
 innovatieprijzen, het binnenhalen van 
 wereldklanten en het volgende miljoen 
 gebruikers door wisten Klein, Boonstra en 
Lens-FitzGerald: dit wordt zó groot, dat het 
businessmodel zichzelf vast wel een keer 
aandient.
Het geld van de eerste venture capital- 
investeerder, het Nederlandse Prime 
 Ventures, maakte de noodzaak van 
 cashflow ook minder urgent. En als venture 

capital ergens dol op is, dan is het wel groei 
en schaalbaarheid. Boonstra: “Zij zeiden: 
ga nou maar gewoon heel hard, wij zorgen 
 ervoor dat je de tijd doorkomt, het 
 businessmodel komt wel. We besloten ons 
 daarna vooral erop te richten zoveel 
 mogelijk gebruikers te verkrijgen en   uit te 
vinden waarvoor Layar zou kunnen  worden 
 ingezet.”
Die zoektocht naar een inkomstenstroom 
vond intussen wel degelijk serieus plaats, 
vertelt Boonstra. “Eerst dachten we op 
 consultancy-basis te kunnen verdienen aan 
het zelf bouwen van de digitale lagen, de 
layers, voor onze klanten. Maar we werden 
de eerste dagen al platgebeld, waardoor we 
echt niet aan de vraag konden voldoen. 
Toen hebben we besloten het als open 
 platform aan te bieden. Het idee was te 
 verdienen aan de software waarmee 
 ontwikkelaars hun eigen layers konden 
ontwikkelen. Maar hoe gaat dat? Het zijn 
vaak kleine bedrijfjes of éénpitters die niet 
zitten te wachten op licentieverplichtingen 
voor zo’n experimentele technologie.” 
Intussen hapten ook grote telefoon-
fabrikanten toe, met als gevolg dat een 
 Nederlandse applicatie wereldwijd 
 standaard werd meegeleverd op Samsungs 
eerste Galaxy-lijn, dé Android-concurrent 

van de iPhone. “Dat is echt heel erg uniek 
en verzekert je van miljoenen nieuwe 
 potentiële gebruikers per maand. Alleen 
kostte het ons erg veel tijd om de browser 
te ontwikkelen voor alle typen telefoons, 
terwijl je je ondertussen wel verplicht om 
de doorontwikkeling voor een bepaalde 
tijd uit te stellen. Dat paste niet.”

Papier!
Inmiddels is de Layar-browser wereldwijd 
op 20 miljoen telefoons geactiveerd en zijn 
er 17.000 ontwikkelaars die layers maken. 
“Maar heel eerlijk gezegd: vlak  nadat we 
10 miljoen hadden opgehaald bij  Intel, eind 
2010, realiseerden we ons dat het pad dat 
we aanvankelijk hadden  ingeslagen, niet 
zou leiden tot  voortdurende groei.” 
Het aantal actieve gebruikers van de 
 browser bleef steken op 1,5 miljoen, het 
 herhaald gebruik bleef achter. Zo  denderde 
de hype cycle voort volgens het boekje: na 
de  populariteit en de  hooggespannen 
 verwachtingen bij  techliefhebbers en 
 media ging de curve de diepte in, richting 
het dal der teleurstelling. “Toen was het: 
uh-oh: gelukkig hebben we veel geld op de 
bank staan, we hebben even de tijd, maar 
het wordt wel keihard zoeken en denken 
over een nieuwe toepassing. Eén die nut 
heeft in het dagelijks leven.”
Boonstra vervolgt: “We voelden dat er een 
nuttige toepassing moest zitten in het 
 toevoegen van de digitale wereld aan de 
 fysieke werkelijkheid. Dat ging van heel 
breed naar steeds concreter en werd in de 
loop van 2011 helder: papier!” 
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De hype cycle verklaard
Groot enthousiasme, gevolgd door een lichte teleurstelling. Over de hype cycle zijn 
wetenschappelijke studies geschreven, maar het idee is enorm simpel. Na intro-
ductie van het nieuwtje valt iedereen over elkaar heen om erover te praten, te 
schrijven en te twitteren. Daarmee worden de verwachtingen (te) hoog opgeklopt, 
zodat teleurstelling onvermijdelijk is. Pas na enige tijd wordt de echte waarde van 
het nieuwtje duidelijk en worden zinvolle toepassingen gevonden.
De hype cycle is een idee van Gartner en kent fases als de ‘piek der opgeblazen 
verwachtingen’, ‘het dal van desillusie’ (de fase van: zie je nou wel?) en ‘de heuvel 
van verlichting’. Jaarlijks publiceert het analistenbureau een grafiek die aangeeft in 
welke fase bepaalde technologie verkeert. Zo is cloud computing dit jaar nog niet 
eens door het dal der teleurstelling. Mobiele apps hebben het stadium van 
 productiviteit al ruim bereikt, en ook biometrische verificatie is al door het dal der 
teleurstelling, terwijl het 3D-printen van levend weefsel nog een hype moet worden 
en NFC en internet-tv volgens Gartner nu helemaal bovenin de hype cycle zitten.

‘Er komt een  
dal aan, laten we 

geld ophalen  
nu het er nog is’


