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de beheerkosten van 
applicaties omlaag 
gaan van 80% naar 
50% van het budget.
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SAMENVATTING

Low-code sluit aan 
bij de groeipijn die 
veel organisaties 
ervaren door 
de krappe IT-
arbeidsmarkt.
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Bedrijven hebben het realiseren van technologie gebaseer-
de innovaties met software hoog op de strategische agenda 
staan. In toenemende mate worden low-codeplatformen 
ingezet om modelgebaseerd software te ontwikkelen. Bij deze 
vorm van applicatieontwikkeling komt het bouwen van een 
applicatie grotendeels via grafische gebruikersinterfaces tot 
stand. Programmeren draait meer om configuratie met model-
len dan om het traditionele schrijven van regels softwarecode. 
Daar komt de naam low-code vandaan.

Low-codeplatformen hebben van alles aan boord om een busi-
ness idee snel tot realisatie te brengen. Low-code sluit aan bij de 
groeipijn die veel organisaties ervaren door de krappe IT-arbeids-
markt. Visuele abstracties en de combinatie van bedrijfskundige 
en technische elementen in modellen stimuleren de productiviteit. 
Ook niet programmeurs begrijpen de coherentie van de visuele 
abstracties en het resultaat dat dat oplevert in de software. Het 
ontwikkeltempo en de productiviteit gaan met sprongen vooruit. 

INTEGRALE ONDERSTEUNING
Het van oorsprong Nederlandse bedrijf Mendix, inmiddels over-
genomen door Siemens, is uitgegroeid is tot het archetype van 
een low-codeplatform. Om het constante, grote tekort aan pro-
grammeurs aan te pakken heeft het softwarebedrijf van de nood 
een deugd gemaakt. Door model gebaseerd ontwikkelen als cen-
traal principe uit te werken en dit met uitgebreide voorzieningen 
optimaal te ondersteunen raakt een veel bredere groep van niet 
formeel geschoolde ontwikkelaars (ook wel ‘citizen developers’ 
genoemd) aangehaakt bij de bouw van applicaties. Low-code 
softwareontwikkeling ondersteunt de bouw van software integraal 
van begin tot eind. Van het uittekenen van een prototype tot het 
live brengen van een werkende applicatie in een volwassen en tot 
in hoge mate geautomatiseerde softwareontwikkelstraat. In een 
goed low-codeplatform zitten al dit soort voorzieningen.

De low-codeaanpak van softwareontwikkeling belooft snelle leve-
ring en het in korte tijd concreet maken van toegevoegde waarde. 
Daar staat het bedrijfsleven begrijpelijkerwijs om te springen. De 
ontwikkeling is minder revolutionair als je een stap terug doet. 
De huidige low-codeplatformen staan in een langere traditie van 
model gebaseerd programmeren. Doordat deze programmeer-
hulpmiddelen aantal essentiële verbeteringen hebben gekregen, 
zijn zij de afgelopen drie jaar flink in populariteit gegroeid. De 
low-codeplatformen zijn open, waardoor softwarebouwstenen 
gemakkelijk te delen zijn in communities. Ook reguliere software-
code is in een low-codeapplicatie in te voegen. 
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DIGITALE KERNPROCESSEN
Naast mobiele apps en workflow toepassingen ont-
wikkelen organisaties inmiddels met low-code ook 
software die digitale kernprocessen draagt. Modelge-
baseerde softwareontwikkeling is uitgegroeid tot een 
bewezen formule die ook zware, bedrijfskritische legacy 
applicaties kan vervangen. Vopak zette het OutSys-
tems-low-codeplatform succesvol in om kernprocessen 
rond zijn core business te digitaliseren. Een ander goed 
voorbeeld is VDL, dat zijn legacy erp-systeem succes-
vol verving door een nieuw systeem gemaakt met het 
low-codeplatform van Thinkwise.

De verhoging van de productiviteit is niet alleen aan de 
vraagkant opgevallen. Ook leveranciers passen low-co-
de softwareontwikkeling steeds meer toe. Sommige 
IT-dienstverleners gebruiken de financiële ruimte van 
een bestaand applicatiebeheercontract om de dienst-
verlening te baseren op een low-codeplatform. Applica-
ties worden sneller en iteratief uitgeleverd. Het onder-
houd wordt goedkoper waardoor er meer ruimte komt 
voor innovatie zonder extra kosten voor de klant. 
Andere leveranciers zien low-code als een adequaat 
platform voor het ondersteunen van een transforma-
tieprogramma. Schuberg Philis is daar een voorbeeld 
van. Door verhoging van de productiviteit wordt het 
mogelijk om ook processen te digitaliseren, die daar 
voorheen niet voor in aanmerking kwamen. Juist in een 
breed opgezet digitaliseringsprogramma levert dat 
belangrijk toevoegde waarde op.

MEER INNOVATIE
Verschillenden bronnen geven aan dat low-code 
softwareontwikkeling inderdaad een stuk productiever 
maakt. In het applicatiedomein gaat sinds jaar en dag 
de vuistregel op dat 80 procent van het applicatiebud-
get opgaat aan de Run en maar 20 procent aan Change. 
Zo op het eerste gezicht gaat deze regel niet op voor 
low-codeplatformen en lijkt een verdeling van 60% Run 
om 40% Change en soms zelfs van 50% om 50% moge-
lijk te zijn. Anderen zijn conservatiever in hun schatting 
en stellen dat de verhoudingen in het budget tussen 
beheer en innovatie naar 70% om 30% gaan. 

Los van hoe groot deze verschuiving is tussen onder-
houd en innovatie, laat de praktijk zien dat er hoe dan 
ook meer middelen vrijkomen voor innovatie en dat het 
tempo waarmee software ontwikkeld wordt fors stijgt. 
Hierbij dient wel aangetekend worden dat een deel 
van de onderhoudskosten terugkomt in de vorm van 
licentiekosten die die voor het gebruik van een low-co-

deplatform gevraagd worden. Als er een grote gebrui-
kersgroep bediend wordt met de software dan kunnen 
deze licenties uitgroeien tot een flinke kostenpost. Een 
andere belangrijke kanttekening is dat bij projecten 
hoger dan gemiddelde inhuurtarieven ook flink in de 
papieren kunnen lopen. Wat dat betreft is het belangrijk 
om niet alleen met externen te werken, maar de ken-
nis over de inzet low-code ook in de eigen organisatie 
goed te borgen.

PIEPJONG
Ook na de projectfase tijdens het gebruik van de 
software zullen bedrijven tegen kosten oplopen. Dat 
is nu nog nauwelijks zichtbaar, omdat veel low-code 
applicatieomgevingen nog piepjong zijn. De praktijk 
heeft laten zien dat beheerkosten van software stijgen 
als applicaties op leeftijd komen. Dat is een factor om 
rekening mee te houden als bedrijven een flinke appli-
catieomgeving verwachten te bouwen met een low-co-
deplatform of een aantal bedrijfskritische applicaties. 

Bij modelgebaseerde softwareontwikkeling zijn de 
kosten voor een belangrijk deel gekoppeld aan de on-
derliggende kwaliteit van het low-codeplatform en de 
applicaties die het voortbrengt. Ook al zijn beheerissues 
voor gebruikers van low-codeplatformen niet transpa-
rant, zij zullen aan belang winnen als low-code-appli-
catieomgevingen groter en ouder worden. Net als bij 
andere vormen van programmeren is de codekwaliteit 
een cruciale factor bij het minimaliseren van de beheer-
kosten. Dit is een realiteit waar zowel leveranciers als 
hun afnemers niet omheen kunnen, maar waar in de 
praktijk weinig aandacht aan wordt geschonken.

In een grotere, bedrijf kritische implementatie kan 
een succesvolle en solide low-code aanpak dan ook 
niet zonder ervaren programmeurs. Bij grotere appli-
catieomgevingen blijven niet alleen tijdens de bouw 
maar ook tijdens de gehele levenscyclus van software 
programmeurs nodig die los van het visuele abstractie-
niveau begrijpen hoe een applicatie en het onderlig-
gende platform op elkaar ingrijpen. Sommigen spreken 
dan ook liever niet over low-codeplatformen maar over 
hoogproductieve ontwikkelplatformen. Dat is helaas 
niet de naam waaronder deze systemen bekend zijn ge-
worden in de markt, maar die verhoging van de produc-
tiviteit is wel het kernpunt waar ook ontwikkelaars hun 
voordeel mee kunnen doen.
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LEVENSDUURKOSTEN MINIMALISEREN
Grotere low-codeomgevingen hebben een effectieve 
aanpak van governance nodig. Deze besturing moet 
technische aspecten hebben, zoals het afdwingen van 
een coherente applicatie-architectuur. Maar een organi-
satorische dimensie mag ook zeker niet ontbreken. Een 
voorbeeld daarvan is de combinatie van multidiscipli-
naire agile teams en gedeelde rollen vanuit een ‘Centre 
of Excellence‘. Ook in een low-code-applicatieomge-
ving zijn het inlossen van technische schuld, portfolio-
beheer en een methodische aanpak van maatwerksoft-
ware noodzakelijk om de levensduur kosten van deze 
omgeving op de langere termijn te minimaliseren. 

Naarmate low-code applicatieomgevingen de moge-
lijkheden en functionaliteit van legacy applicaties meer 
evenaren, is er gedetailleerd inzicht nodig hoe low-co-
de-software ingrijpt op de onderliggende hardware 
systemen stelt CAST Software, leverancier van hulpmid-
delen voor het bieden van inzicht in de kwaliteit, on-
derhoudbaarheid en beveiliging van applicatieomge-
vingen. Als low-codeomgevingen in omvang en belang 
groeien dan moet het minimaliseren van softwarerisico’s 
afdoende aandacht krijgen. Wordt de kwaliteit een 
issue dan vertraagt het innovatietempo en zullen vroeg 
of laat de beheerkosten stijgen. 

TRANSPARANTIE ESSENTIEEL
Ook al is security in een low-codeomgeving minder een 
issue omdat de basiskwaliteit van zo’n platform relatief 
hoog is, toch moeten organisaties capabilities opbou-
wen om de kwaliteit en security van alle componenten 
van een applicatie in samenhang te kunnen beoorde-
len. Expliciete afspraken over de tijd en inspanning voor 
het patchen van omgevingen zijn belangrijke toevoe-
gingen aan een beheercontract om security-issues 
op te lossen. Een uitgebreide applicatiestack, die met 
low-code gemaakt is, kan niet zonder monitoring van 
de kwaliteit. 

De verhoging van de productiviteit is de crux waar het 
om draait bij low-code softwareontwikkeling. Nu en in 
de toekomst. Om de belofte van snelheid en wendbaar-
heid ook voor de langere termijn overeind te houden, 
is het essentieel om vast te stellen of low-code soft-
wareontwikkeling solide genoeg is. Vandaar dat METRI 
in deze Research Study de nodige aandacht besteed 
heeft aan de levensduurkosten van low-code. Over het 
algemeen levert het keurslijf van low-codeplatformen 
een afdoende kwaliteit applicaties op. Als organisaties 
een aanzienlijke applicatieomgeving gaan baseren op 

low-code dan zijn een aantal aanvullende aandachts-
punten rond governance essentieel. 

NIEUWE DILEMMA’S 
Daarnaast is er ook een fundamenteel punt. Als de pro-
grammeurs de regels softwarecode niet meer uitschrij-
ven, maar als de oplossing dit zelf voor zijn rekening 
neemt, dan zit er een extra, principiële schakel tussen 
mens en code. Je moet er in zo’n situatie wel van uit 
kunnen gaan dat de leverancier de basiskwaliteit en 
security goed op orde heeft. Neem niet zomaar van een 
leverancier aan dat dit het geval is. 



INLEIDING

Bedrijven willen met 
software het verschil 
maken, maar IT-
afdelingen kunnen 
de overstap op 
digitale diensten en 
producten nauwelijks 
bijbenen. 



11

1Bedrijven willen met software het verschil maken, maar IT-afde-
lingen kunnen de overstap op digitale diensten en producten 
nauwelijks bijbenen. De business wil altijd sneller dan IT kan le-
veren. In veel organisaties is er een stuwmeer aan wensen voor 
nieuwe software terwijl het budget voor het grootste deel op-
gaat aan het draaiende houden van bestaande systemen. Bij de 
huidige manier van werken is een enorme poule aan developers 
nodig om software gedreven innovatie te faciliteren. Deze is er 
gewoonweg niet. Daarnaast zijn moderne systemen zo complex 
dat aanpassingen zoveel tijd vergen dat de systemen al verou-
derd zijn als het aangepaste systeem wordt opgeleverd.

Linksom of rechtsom betekent dit dat de bestaande manier van softwareontwik-
keling op de schop moet. Dat is best een ingrijpende constatering, want al tien-
tallen jaren worden applicaties met de hand geschreven. Dat begon vrij letterlijk 
met ponskaarten die in computersystemen gestopt werden om applicaties in 
bijvoorbeeld de programmeertaal Fortran te ontwikkelen. Maar dit is nog steeds 
het geval als je kijkt naar het ontwikkelen van complexe applicaties voor gedistri-
bueerde systemen in bijvoorbeeld de programmeertaal Go. 

Bij beide voorbeelden is het zo dat de aanpak voor het ontwikkelen van software 
hetzelfde is gebleven, ook in het geval van agile ontwikkeling. Een product owner 
denkt na over een oplossing van een business probleem aan de hand van user 
stories. Een team developers verzint een slimme oplossing en verwerkt de eisen 
en wensen uit die context tot een verzameling instructies die in regels software-
code uitgeschreven worden. Eenmaal gecompileerd tot een applicatie zal deze 
software zijn werk goed kunnen doen op een specifiek doelplatform. Deze vorm 
van softwareontwikkeling waarbij programmeurs coderegels schrijven om aan 
een verzoek vanuit de business te voldoen, heeft lange tijd aan de basis gestaan 
van softwareontwikkeling. 

DEFINITIE
Tegenwoordig is het mogelijk om in een tijd van weken een werkbare oplos-
sing neer te zetten. Dat komt door de inzet van zogenaamde low-code ontwik-
kelplatformen. Dit is software waarmee applicaties grotendeels via grafische 
gebruikersinterfaces en configuratie in modellen samengesteld wordt in plaats 
van regels softwarecode te schrijven. Een low-codeplatform kan toegespitst zijn 
op het ontwerp en de ontwikkeling van een bepaald soort toepassing variërend 
van databases, bedrijfsprocessen tot de gebruikersinterface van bijvoorbeeld 
webapplicaties. Met dit soort platformen kunnen volledig operationele applica-
ties geproduceerd worden, maar ook bepaalde onderdelen die vervolgens met 
handmatige codering aangevuld worden. Low-code betekent dat de ontwik-
kelaar ontzorgd wordt. Een combinatie van processen tekenen, datamodellen 
opzetten en het systeem dat zelf de code voor de toepassingen uitwerkt, versnelt 
het proces van softwareontwikkeling. Low-code heeft de naam de productiviteit 
van softwareontwikkeling sterk te verbeteren.

Die productiviteitsverhoging is niet de enige reden dat deze manier van soft-
wareontwikkeling aanslaat. De naam ‘low-code’ verwijst naar de eigenschap dat 
er minder softwareregels geschreven hoeven te worden. En dat een softwarebou-
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wer met een ander profiel dan de gangbare Informatica 
opleidingen ook met deze programmeerhulpmidde-
len uit de voeten kan. Deze vorm van model gestuurd 
programmeren lijkt daarmee een belangrijk middel 
om ondanks de schaarste aan developers de business 
sneller van nieuwe functionaliteit te voorzien. 

Dat klinkt veel organisaties als muziek in de oren, zeker 
die organisaties die brede programma’s rond digitale 
transformatie hebben lopen. Het is veelvuldig ingezet 
om mobiele apps te ontwikkelen of onderdelen vanuit 
losse toepassingen samen te brengen in één workflow. 
Bedrijven kunnen met low-code snel inspelen op de 
toegenomen verwachtingen van hun klanten voor bete-
re front-end oplossingen. Dat succes smaakt naar meer. 
In een recente rondvraag op de LinkedIn-profielpagina 
van METRI stelde een overtuigende meerderheid vast 
dat low-code programmeren een blijvend verschijnsel 
is. Het is een aanwijzing dat low-code sterk aan belang 
heeft gewonnen en nieuwe toepassingsgebieden gaat 
krijgen.

PROBLEEMSTELLING
Een bouwwerk is zo sterk als zijn fundament. Voordat 
organisaties op brede schaal applicaties gaan ontwik-
kelen met low-codeplatformen is het belangrijk om vast 
te stellen hoe solide en toekomstbestendig deze vorm 
van softwareontwikkeling is. Hierbij is het belangrijk om 
te constateren dat de systemen die model gebaseerd 
ontwikkelen als basisprincipe hebben weliswaar onder 
één noemer geschoven worden maar onder de motor-
kap flink van elkaar kunnen verschillen. Deze oplossin-
gen kunnen sterk variëren, bijvoorbeeld in de hoeveel-
heid code die nodig is om applicaties aan te maken 
of te wijzigen. En de mogelijkheden om applicaties uit 
te breiden en aan te vullen verschillen ook sterk. Dus, 
afhankelijk van het platform, kan het ‘low’ aspect van 
‘low-code’ heel klein zijn. Soms wordt er zelfs gesproken 
van no-codeplatformen, omdat het niet mogelijk is om 
handmatig geschreven code toe te voegen. 

Omdat de platformen onderling sterk van elkaar ver-
schillen is het belangrijk om een stap terug te doen en 
de oorzaak van de populariteit van deze oplossing vast 
te stellen. Om een antwoord op deze vraag te geven 
gaan we eerst vaststellen wat low-code softwareont-
wikkeling precies is en waarom het zo populair is. De 
tweede belangrijke reden om aandacht te schenken aan 
low-code, is dat deze vorm van softwareontwikkeling 
ook invloed heeft op het beheer van de applicaties die 
ermee gemaakt zijn. Als het systeem in enige mate zelf 

code genereert dan krijg je vroeg of laat te maken met 
nieuwe problemen rond security en kwaliteit. 

Is de software die voortkomt uit zo’n low-codeplatform 
goed genoeg voor de belangrijke taken die ermee 
uitgevoerd moeten worden? Een rondvraag op de Lin-
kedIn-pagina van METRI bevestigt dat een meerderheid 
low-codeplatformen een trend vindt die beklijft. Dat 
brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Uit de reac-
ties op diezelfde post over de populariteit van low-code 
blijkt dat er heel verschillende gedacht wordt over de 
vraag of model gedreven programmeren betere soft-
ware oplevert dan dat een mens code kan schrijven. 

De één vindt dat genormaliseerde systemen als low-co-
deplatformen juist zorgen voor een hogere kwaliteit 
applicaties. Minder mensenhanden zorgen nu eenmaal 
voor minder fouten. Een ander stelt minder vertrou-
wen in softwarecode die uit een machine rolt. ‘Is zo’n 
applicatie voldoende beveiligd’, is voor sommigen 
een belangrijke vraag. En die kwaliteit moet ook tot 
uitdrukking komen in onderhoudbaarheid. Blijft de 
complexiteit van zo’n applicatie ook beheersbaar als de 
applicatie verder is in zijn levensduur en is de geclaim-
de productiviteitswinst van leveranciers op de langere 
termijn realistisch? 

OPZET
Deze METRI Research studie geeft antwoorden op dit 
soort vraagstukken. In het hoofdstuk ‘De populariteit 
van low-code’ (pag. 14) wijden we uit over wat low-co-
de nu precies is en waarom er zo enthousiast gebruik 
van gemaakt wordt. We gaan na welke factoren aan de 
vraagkant en welke aan de aanbodzijde low-codeplat-
formen zo’n goede naam bezorgd hebben. 

LEVENSDUUR
In het hoofdstuk ‘De TCO van low-code’ (pag. 22) 
komen we bij een punt uit waar bedrijven die net de 
eerste applicaties van een low-code systeem gebruiken 
wellicht niet zo snel stil bij zullen staan. We zoomen 
in dit hoofdstuk in op de impact van low-code op de 
gehele levensduur van applicaties. Uit de financiële 
analyses van applicatieontwikkeling weet METRI dat 
de hoofdmoot van de kosten van software in de be-
heerfase gemaakt worden. In dit hoofdstuk gaan we na 
wat de implicaties zijn van het uitgebreid gebruik van 
modellen op de kwaliteit van softwarecode en de inzet 
van publieke stores waar softwarebouwstenen klaarlig-
gen voor hergebruik. We benoemen een aantal best 
practices rond de governance en architectuur van zo’n 
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applicatieplatform, waardoor organisaties de kosten op 
de langere termijn beheersbaar kunnen houden.

TRANSPARANTIE
Vervolgens is er aandacht voor de visie van een aantal 
relevante marktpartijen. In het hoofdstuk ‘Software: 
van kostenpost naar toegevoegde waarde en weer 
terug’ (pag. 36) benoemt Lev Lesokhin, executive vice 
president strategy bij CAST Software, de trend dat de 
standaardbenadering van legacy verschoven is van een 
kostenpost naar waarde creatie. Het is dan ook software 
dat organisaties nieuwe marktkansen biedt. Om tot aan-
vaardbare applicatie risico’s te komen moet er afdoen-
de transparantie zijn in de basiskwaliteit van low-code 
software. Organisaties kunnen met deze basis ervan 
uitgaan dat hun applicaties die met low-code software 
gemaakt zijn efficiënt, veilig, schaalbaar en robuust zijn. 
Dat is geen luxe maar noodzaak als een groot deel van 
de business afhankelijk is van digitale systemen.

BREDE DOELGROEP DOOR VISUELE AANPAK
Innovatie is een doelstelling die ook bij de CTO Johan 
den Haan van Mendix voorin in de mond ligt (pag. 
42). Dit van oorsprong Nederlands bedrijf heeft door 
een low-code aanpak vleugels gekregen. Het bedrijf 
is vroeg en strategisch in het cloud leveringsmodel 
gestapt, waardoor het de eigen modelleeromgeving 
versneld kon door ontwikkelen en tegelijkertijd klan-
torganisaties een flexibel en schaalbaar platform bood. 
Door low-code is de doelgroep die werkt aan soft-
wareontwikkeling aanzienlijk verbreed, waardoor het 
ook zijn slagkracht krijgt. Visuele modellen creëren een 
taal die zowel door de business als IT begrepen wordt. 
Hoog productief dus door het gebruik van één bron. Dit 
maakt gebrekkige communicatie tussen business en IT 
en slechte afstemming van de verwachtingen rond ap-
plicaties tot de verleden tijd. Deze visie van het bedrijf 
op software blijft staan nu de overname van Mendix 
door Siemens achter de rug is.

KERNAPPLICATIES
Systemen die gebouwd zijn met low-code software 
gaan ook de drager worden voor kernprocessen in 
organisaties. Het is een kwestie van tijd voor het zover 
is, kun je aan de koplopers zien. Vopak, de specialist in 
tankopslag van fossiele brandstoffen, is daar een voor-
beeld van. Het bedrijf heeft zijn op JD Edwards geba-
seerde ERP-systeem ingeruild voor PaaS-ontwikkeling 
met het low-codeplatform van OutSystems. Door deze 
stap krijgt Vopak de mogelijkheid om kernprocessen 
rond het beheer van hun bulkterminals te innoveren en 

deze activa te digitaliseren. Dit ontwerp en herontwerp 
van applicaties in deze PaaS-omgeving is niet iets dat 
verdwijnt, zegt Mike Hughes, senior director product-
marketing bij OutSystems op pag. 48. Vroeger was het 
adagium: hoe ouder een applicatie, hoe complexer. Is 
een low-codeplatform in staat om dit principe blijvend 
op zijn kop te zetten?

DIGITALE TRANSFORMATIE
De Nederlandse specialist in bedrijfskritische applica-
tieomgevingen Schuberg Philis is een voorbeeld van 
een leverancier, die low-code inzet om het aanbod te 
verbreden. Traditioneel programmeren levert niet altijd 
wat klantorganisaties ervan verwachten is te lezen in het 
interview met Ilja Heitlager en Rens van Leeuwen van 
Schuberg Philis (pag. 54). Veel grote projecten nemen 
lange tijd beslag, ook omdat de bemensing vaak lastig 
is. Dit biedt een voedingsbodem voor de salespitch 
van low-code. Schuberg, dat low-code inzet naast SaaS, 
on-premise applicaties en cloud native software, ziet 
model gebaseerd programmeren als een katalysator 
voor digitalisering en een instrument om een breed 
digitale transformatie programma te ondersteunen.

INTERFACES
Software die nooit overbodig wordt doordat het altijd 
aanpasbaar blijft. Met dat ideaal in het achterhoofd 
startte Robert van der Linden twintig jaar geleden zijn 
bedrijf Thinkwise (pag. 60). Net als andere low-code-
platformen staat een model gebaseerde aanpak bij 
Thinkwise aan de basis van die wendbaarheid. Dat 
geldt voor organisatie gerelateerde modellen zoals een 
procesmodel en datamodel. Maar ook op technisch vlak 
heeft het Thinkwise-platform voorzieningen aan boord 
om technologie interfaces modelmatig te benaderen. 

Na deze interviews worden de bevindingen samenge-
bracht in een aantal conclusies. 



DE POPULARITEIT 
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Bedrijfskundig 
gezien is low-code 
een interessante 
ontwikkeling.
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2In een economie waar online platformen het contact met klan-
ten domineren en slimme software nieuwe diensten en produc-
ten mogelijk maakt is het ontwikkelen en aanpassen van soft-
ware een bepalende factor in het succes van organisaties. De 
bestaande applicaties waar organisaties mee werken zijn groot 
en complex. Vernieuwingen lijken oneindig veel tijd in beslag te 
nemen. Vooral ook omdat programmeurs schaars zijn. Bedrijven 
willen wendbaarheid en innovatie. 

De verschillende vormen van low-code beloven dat nieuwe software steeds 
sneller gebruiksklaar is en zo bijdraagt aan de innovatiekracht en wendbaarheid 
van organisaties. Of die optimistische kijk op low-code softwareontwikkeling 
werkelijkheid wordt, zal de toekomst uitwijzen. In dit hoofdstuk zetten we uiteen 
wat er precies onder low-code verstaan wordt, welke verschillende vormen er zijn 
en voor wat voor toepassingen deze hulpmiddelen worden ingezet. Tot slot komt 
aan de orde waarom low-code zo populair geworden is, welke marktpartijen er 
zijn en wat de komst van deze technologie betekent voor het sourcen en leveren 
van software-dienstverlening.

WAAR KOMT DE TREND VANDAAN?
In de informatica wordt de model gedreven aanpak van low-code ook wel declaratief 
programmeren genoemd. De modellen vormen een abstractielaag die het schrijven 
van software toegankelijk en sneller maakt. In de programmeeromgeving zijn een 
groot aantal voorzieningen aangebracht om het definiëren van dataelementen in 
een bedrijfsproces, businesslogica, werkstromen, formulieren en andere software ar-
tefacten snel te kunnen opbouwen. Die model gestuurde aanpak kan ook toegepast 
worden op meer technische onderdelen van een applicatie zoals de visuele confi-
guratie van apps; gebruikersinterfaces zoals schermen, maar ook rapportage-over-
zichten en dashboards. Is de applicatie klaar dan is deze bij wijze van spreken met 
een druk op de knop te genereren zonder dat er een regel traditionele softwarecode 
geschreven hoeft te zijn. 

De low-code ontwikkelingsplatformen staan in een traditie van model driven 
development die al enige decennia in gebruik is. Veel vierde generatie program-
meertalen (4GL’s) en Rapid Application Development (RAD) oplossingen hadden 
in de gereedschapsdoos van de programmeeromgeving ook hulpmiddelen 
waarmee zij in een stroomdiagram konden uitwerken hoe entiteiten zoals men-
sen, voorwerpen of concepten binnen een systeem met elkaar verbonden zijn. Of 
zij konden in een grafische schil een bedrijfsproces uittekenen door blokken in 
een schets te slepen. Hetzelfde geldt voor widgets om formulieren of schermen 
samen te stellen. Al dit soort programmaonderdelen zijn met een WYSIWYG-in-
terface (what you see is what you get) op te bouwen. Deze model gebaseerde 
hulpmiddelen in de programmeeromgeving zijn bedoeld om het bouwen van 
de applicatie intuïtiever en productiever te maken. Visuele modellen vormen een 
abstractielaag die schrijven van code tot in hoge mate vervangen. Tot zover de 
overeenkomsten.

Want low-code ontwikkelplatformen verschillen ook duidelijk van hun voorgan-
gers. Oudere model gedreven programmeeromgevingen zijn gesloten. Dat 
betekent dat de componenten die gebruikt kunnen worden in de verschillende 
modellen, alleen worden gemaakt en geleverd door de leverancier van de pro-
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grammeeromgeving. Bij low-code ontwikkelplatform 
is deze gesloten aanpak overboord gegooid. Derde 
partijen ontwikkelen en delen herbruikbare compo-
nenten met de community op een vergelijkbare manier 
zoals dat gebeurt in de app stores van de mobiele 
platformen. Daarnaast is het in veel low-codeplatformen 
mogelijk om reguliere softwarecode toe te voegen aan 
een applicatie.

Een tweede belangrijk verschil is dat low-code ontwik-
kelplatformen ook meerdere voorzieningen hebben 
om de applicatie zo snel mogelijk tot stand te laten 
komen. Dit betreft bijvoorbeeld hulpmiddelen om de 
samenwerking rond de ontwikkeling van de applicatie 
te stroomlijnen. Daarnaast zijn er betere faciliteiten om 
fouten uit het systeem te halen en het te testen. Een 
belangrijke verbetering is ook het live zetten van de 

applicatie. Dat is veel beter geregeld. Dat komt omdat 
low-code ontwikkelplatforms cloud vriendelijk zijn. Ont-
wikkelaars kunnen hun applicatie met een druk op de 
knop implementeren op een achterliggende cloudom-
geving. Deze platform-as-a-service omgeving is toege-
spitst op het volledig ondersteunen van de program-
meeromgeving. Dit maakt snelle iteraties mogelijk. 

In een low-code programmeeromgeving is alles erop 
gericht om de complexiteit uit het ontwikkelingsproces 
te halen, zodat de software zo snel mogelijk in productie 
genomen kan worden. De vorige generatie model ge-
dreven softwareprogramma’s hadden deze voorzienin-
gen niet, waardoor deze systemen na een korte periode 
van testen vaak op de plank belanden. Sommigen spre-
ken dan ook liever niet over low-codeplatformen maar 
noemen het hoogproductieve ontwikkelplatformen. 
Dit label benadrukt dat deze systemen IT-teams in staat 
stellen om meer softwarefunctionaliteit te realiseren in 
een bepaalde tijdsperiode. En dat is ook hard nodig 
omdat low-code steeds meer toepassingsgebieden 
kent van innovatieve mobiele klantentoepassingen tot 
het porteren van verouderde systemen naar een nieuw 
onderliggend platform.

Bedrijfskundig 
gezien is de 
low-code aanpak 
een interessante 
ontwikkeling. Het 
is daarmee een 
aansprekende 
oplossing voor 
organisaties die 
hun softwareont-
wikkeling een im-
puls willen geven, 
terwijl de arbeids-
markt voor IT-ers 
door het opbloeien van de economie uiterst krap is 
geworden. Bij sommigen wakkert deze voorstelling van 
zaken zelfs het idee aan dat je business applicaties kunt 
ontwikkelen zonder dat er een programmeur aan te pas 
komt. Onderzoeksbureau Forrester, die de trend van 
low-codeplatformen enkele jaren terug al zag opduiken 
in de markt voor het ontwikkelen van mobiele applica-
ties, spreekt van ‘no code’, ‘low-code’ en ‘hand’-code.

De term wekt de suggestie dat er geen volwaardige 
programmeurs nodig zijn om business applicaties te 
ontwikkelen. Dat is een te simpele voorstelling van za-

Hoge productiviteit ofwel hpa-PaaS

Naast low-code zijn er ook andere benamingen 
voor platform gebaseerde oplossingen. Zo gebruikt 
Gartner het label hpa-PaaS ofwel een ‘high produc-
tivity application development platform as a service’ 
om een clouddienst aan te duiden die de ontwikke-
ling en de uitrol van applicaties zo efficiënt mogelijk 
maakt. Een belangrijk onderdeel daarvan is de pro-
grammeeromgeving die model gedreven applica-
tieontwerp en -ontwikkeling faciliteert. Gartner geeft 
door deze naamgeving het aspect van productivi-
teitsverhoging voorrang boven het feit dat er in dit 
soort programmeeromgeving minder code expliciet 
uitgeschreven moet worden.

• Orchestratie of het expliciteren van entiteiten, 
bedrijfsprocessen, beslisregels en soms ook 
formulieren en schermen in een grafische omge-
ving op basis van modellen;

• Programmeeromgeving is toegankelijk via een 
webomgeving, zodat een brede doelgroep on-
derdeel kan zijn van de softwareontwikkeling in 
verschillende rollen;

• De kosten nemen toe naarmate de inzet van 
deze platformen groter is. Low-codeplatfor-
men zijn tegen lage instapkosten beschikbaar 
en bedrijven kunnen zonder veel trainingstijd 
beginnen;

• Ingebouwde database functionaliteit en andere 
infrastructuurvoorzieningen;

• Implementatie met één druk op de knop.

Figuur 1. Moeilijk vervulbare ict-vacatures. Bron: 
UWV.

Moeilijk vervulbare ict-vacatures in 2018
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Systeemontwerper en -programmeur, database- en applicatiebeheerder

BI-specialist, Informatie analist, data scientist, business analist, 
specialist technische infrastructuur, adviseur CRM/ERP

Webdeveloper, tester, test manager

Security specialist, adviseur interne controle en beveiliging 
informatievoorziening

Wetenschappelijk beroepsniveau
Architect ict

Datawarehouse ontwikkelaar
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ken en werkt de terechte kritiek van sceptici in de hand. 
Het duurt jaren om het vakmanschap van een bekwame 
ontwikkelaar te bereiken. Visuele modelleringshulpmid-
delen, waaronder editors om onderdelen in een busi-
nessproces te slepen en neer te zetten, zijn niet meer 
dan een gimmick en worden net zoals dat bij tools voor 
portals is gebeurd niet meer dan een feature. Wysiwyg 
was een tijdje revolutionair. Daarna werd het een eigen-
schap die in ieder serieus hulpmiddel moest zitten.

Low-code is ook in 
het domein van en-
terprise applicaties 
een betekenisvolle 
ontwikkeling omdat 
het ontwikkelaars 
in staat stelt om 
de onderliggende 
softwarecode te 
abstraheren naar 

een visueel niveau dat zowel door ontwikkelaars als 
door zakelijke gebruikers te begrijpen valt. Daarnaast 
wordt de programmeeromgeving gecombineerd met 
een beperkte verzameling standaardomgevingen waar 
de software meteen op kan draaien. Deze platformen 
zijn daarmee een ideale gemeenschappelijke basis om 
ideeën, ervaringen en bedrijfslogica tussen bedrijfs-
kundigen en technici te delen, maar om ze gelijk ook 
in de praktijk uit te voeren. Juist die combinatie van 
bedrijfskundige en technische elementen in een model 
vatten en dit vervolgens vertalen in een werkende vorm 
komt de productiviteit ten goede. Low-codeplatformen 
zorgen er wat dat betreft voor dat de business en IT in 
optimale vorm gezamenlijk kunnen optrekken bij de 
ontwikkeling van software.

Het is belangrijk om te beseffen dat er niet alleen 
tijdens de bouw maar tijdens de hele levenscyclus 
softwaretechnici nodig blijven die los van het visuele 
abstractieniveau begrijpen hoe een applicatie en het 
onderliggende platform op elkaar ingrijpen. Wat dat 
betreft is de term Hpa-paas van Gartner gelukkiger ge-
kozen dan het label van low-code. Software technici ko-
men ook zeker in beeld bij applicaties die een langere 
levensduur kennen. Hun kennis van de architectuurprin-
cipes die ten grondslag liggen aan een gelijke verzame-
ling applicaties is essentieel om de onderhoudskosten 
op een aanvaardbaar peil te houden. Dit geldt zeker 
ook voor low-codeplatformen.

MEER TOEPASSINGSGEBIEDEN VOOR LOW-CODE
De afgelopen jaren zijn de toepassingsgebieden van 
low-codeplatformen sterk uitgebreid. Het eerste gebied 
waar low-code veel toegepast is, is bij de ontwikkeling 
van mobiele applicaties. Heel veel bedrijven voelden de 
druk om aan te sluiten bij de sterk opkomende voorkeur 
van consumenten voor apps, maar het ontbrak hen aan 
kennis en de juiste middelen om deze software te ont-
wikkelen en deze aan te sluiten op de bestaande appli-
catiestack. Daarnaast wordt low-code ook veel gebruikt 
als voorziening om processen efficiënter te maken door 
informatie uit meerdere bronnen samen te brengen en 
delen van een werkstroom te automatiseren. 

De andere twee toepassingsgebieden hebben te 
maken met bredere programma’s binnen organisaties 
om door de toepassing van nieuwe technologie een 
digitale transformatie door te kunnen maken. Veel 
organisaties willen met nieuwe vormen van klanten-
binding aan de slag door de gebruikerservaring van 
hun digitale dienstverlening te optimaliseren. Dat kan 
bijvoorbeeld gaan om een app waarmee klanten zelf 
een verzekeringsclaim kunnen indienen of waarmee 
ze hun rekeningenoverzicht kunnen bekijken. Vroeg of 
laat komen low-codeplatformen ook op het terrein van 
legacy-transformaties terecht komt. Er is een duidelijke 
trend in de markt te zien dat in low-code ontwikkelom-
gevingen applicaties op de tekentafel komen die met 
de kerntaken van een bedrijf te maken hebben. Termi-
nal operator Vopak is een sprekend voorbeeld van een 
bedrijf dat met een low-codeplatform nieuwe software 
ontwikkeld heeft om zijn kernprocessen te digitaliseren.

Figuur 2. Openstaande vacatures ICT-sector 
versus gehele economie. Bron: CBS

Figuur 3. Verband tussen term en doelgroep. Bron: Forrester.
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WAT JAAGT DE VRAAG NAAR LOW-CODE AAN IN DE 
MARKT?

Low-codesoftwareontwikkeling is in korte tijd populair 
geworden. Er zijn voorspellingen dat binnen tien jaar 
80% van de nieuwe software bestaat uit kant-en-klare 
oplossingen, die zo in elkaar te klikken zijn. Onder-
zoeksbureau Forrester verwacht dat dit soort platformen 
in 2020 15,5 miljard dollar aan omzet genereren. De 
bomen lijken tot in de hemel te groeien.

Er zijn een aantal redenen waarom low-codeplatformen 
op dit moment zo aan populariteit hebben gewonnen. 
Dat is allereerst omdat de beschikbaarheid van kant en 
klare bouwblokken of componenten en artefacten die 
gebouwd zijn door andere gebruikers zorgen voor een 
snelle start. Na de start blijft het tempo erin zitten omdat 
het systeem het hele proces van softwareontwikkeling 
eenvoudiger maakt. Verder worden cloud-native archi-
tecturen standaard ondersteund. Tot slot brengen deze 
platformen de samenwerking tussen business en IT op 
een hoger plan. Deze vier factoren geven low-code 
ontwikkelplatformen een flinke impuls in de markt.

KANT EN KLARE BOUWBLOKKEN
Low-codeplatformen hebben tal van voorzieningen aan 
boord die ervoor zorgen dat een ontwikkelaar zo snel 
mogelijk tot een eindresultaat komt. Ontwikkelaars hoe-
ven bijvoorbeeld geen grafische laag voor de applicatie 
vanaf nul te programmeren doordat ze kunnen kiezen 
uit een verzameling beschikbare schermen en knop-
pen. Eenmaal in een applicatie ingebakken blijven deze 
kant-en-klare componenten gemakkelijk aan te passen.

Deze vooraf gebouwde componenten zijn als een doos 
met Lego. Elk blok heeft een specifiek doel en kan in 
verschillende toepassingen worden gebruikt als een 
stukje van een grotere puzzel. Bij het evalueren van 
geschikte low-codeplatformen is deze bibliotheek met 
kant-en-klare componenten en mogelijkheden een 
belangrijke meerwaarde van het platform.

HELE KETEN SOFTWAREONTWIKKELING 
BEDIEND
In de procesketen van softwareontwikkeling zitten tal 
van tijdrovende stappen. Het plannen van een project 
bijvoorbeeld, het testen van een applicatie en het live 
brengen van software kunnen net zo tijdrovend zijn 
als de ontwikkeling van een applicatie zelf. Low-code 
softwareontwikkeling ondersteunt het hele proces van 
softwareontwikkeling door alle betrokkenen vanuit één 
bron te begeleiden bij hun taken. 

Dat kan gaan om het speuren naar fouten te vergemak-
kelijken, het testen van koppelingen met andere syste-
men of het doormeten van de performance. Daarnaast 
moeten er ook voldoende voorzieningen zijn om een zo 
naadloze samenwerking tussen ontwikkeling en beheer 
te faciliteren. Eén eigenschap die niet mag ontbreken in 
een programmeeromgeving, waarin Development en 
Operations optimaal samenwerken (DevOps), is ade-
quaat versiebeheer van software. Mogelijkheden om 
terug te keren naar eerdere versies in productie, omdat 
een nieuwe versie nog een aantal tekortkomingen heeft, 
is bijvoorbeeld een onmisbare eigenschap.

OPTIMALE SAMENWERKING TUSSEN BUSINESS EN IT
Niet alleen ontwikkelaars en beheerders krijgen in-
strumenten in handen om hun werk efficiënter uit te 
voeren. Low-code ontwikkelplatformen hebben ook 
tal van mogelijkheden om de samenwerking tussen 
verschillende bloedgroepen die belang hebben bij 
een applicatie beter te laten verlopen. Door te werken 
met visuele modellen krijgen business en IT sneller 
eenzelfde beeld van hoe een nieuwe applicatie een 
bedrijfsproces kan verbeteren. Bij traditionele vormen 
van softwareontwikkeling gingen er maanden overheen 
om een nieuwe applicatie te bedenken, een gebruiker-
sinterface te maken, productspecificaties te bepalen, de 
code te schrijven, alle componenten te testen, functies 
te valideren, te implementeren en voldoende tegemoet 
te komen aan de wensen van eindgebruikers. Deze 
lange ontwikkelingscycli vergden niet alleen meer tijd 
en middelen, maar maakten het risico dat opgeleverde 
oplossingen niet aan de verwachtingen voldeden ook 
groter. Heel wat nieuwe digitale initiatieven zijn om die 
reden gestrand.

Om succesvol nieuwe digitale klantervaringen te ont-
wikkelen moeten business en IT op een vernieuwende 
manier kunnen samenwerken. Door in één en hetzelfde 
platform te werken met visuele modellen en tools, facili-
teren low-code ontwikkelingsplatformen een vloeiende 
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Bron: Forrester.
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communicatie tussen niet-technische gebruikers en IT. 
Proceslogica, bijbehorende bedrijfsspecifieke beslisre-
gels worden op zo’n manier vastgelegd dat iedereen 
in het bedrijf het kan begrijpen. Low-codeplatformen 
gebruiken die modellen als basis en zorgen ervoor dat 
deze logica in de software ingebakken wordt. Door 
deze naadloze samenwerking worden heel wat vertaal-
slagen overgeslagen. Requirements analyses die bij 
traditionele ontwikkeltools onmisbaar waren, zijn in een 
situatie waarbij business en IT continu met elkaar om de 
tafel zitten niet meer nodig. Korte leveringstijden voor 
uitdagende business ideeën worden zo haalbaar.

CLOUD LEVERINGSMODEL ALS UITGANGSPUNT
Veel organisaties willen hun IT-portfolio op het cloud-
leveringsmodel standaardiseren. Met low-codeplatfor-
men is optimaal op deze behoefte in te spelen doordat 
zij cloud-native architecturen optimaal ondersteunen. 
Bijna alle low-codeplatformen ondersteunen een brede 
waaier aan implementatiemogelijkheden van eigen, on 
premise IT-infrastructuur tot verschillende smaken van 
cloudplatformen. Veel low-codeplatformen hanteren 
een freemium model waarbij bedrijven een relatief 
eenvoudige applicatie snel kunnen ontwikkelen en live 
zetten in een public cloudomgeving. Gebruikers van 
OutSystems bijvoorbeeld kunnen in de AWS-cloud 
de infrastructuur automatisch inrichten, configureren 
en prestaties optimaliseren voor een kleine applica-
tie tijdens ontwikkeling. Wordt de software in gebruik 
genomen dan kun je resources erbij plaatsen. Bij het 
in productie nemen van deze software kan een eigen 
IT-omgeving met een gelijkwaardige architectuur de 
basis vormen.

Low-code leverancier Mendix gebruikt de standaarden 
van het Cloud Foundry-initiatief om de onderliggende 
IT-infrastructuur flexibel en schaalbaar te maken. Door 
voor deze standaard te kiezen sluit Mendix aan bij een 
brede community van leveranciers die gecertificeerde 

implementaties kunnen leveren voor private cloud-dis-
tributies en public cloud-instanties. Cloud Foundry sluit 
aan bij microservices en serverless applicatie architec-
turen zonder dat ontwikkelaars zich druk hoeven te 
maken over het onderliggende platform. Een volgende 
stap in de levenscyclus van dit soort implementaties 
zijn gecertificeerde beveiligingsreferenties voor deze 
omgevingen. Hier wordt door verschillende leveran-
ciers, waaronder Mendix, aan gewerkt. Organisaties die 
begonnen zijn met een kleine applicatie zijn nu soms 
al toe aan grootschalige bedrijfskritische oplossingen. 
Door de ingebouwde schaalbaarheid kan dat ook. 

AANBODZIJDE MARKT OMARMT LOW-CODE
De populariteit van low-codeplatformen krijgt ook aan 
de aanbodzijde een impuls doordat een aanzienlijk 
deel van de leveranciers deze voorzieningen als basis 
zijn gaan gebruiken voor hun dienstverlening. IT-dienst-
verleners passen bestaande onderhoudscontracten aan 
en baseren de dienstverlening op een low-codeplat-
form om sneller te kunnen leveren en de onderhouds-
kosten naar beneden te krijgen. Door de legacy bij een 
klant te transformeren, wordt onderhoud goedkoper en 
komt er meer ruimte voor innovatie zonder extra kosten 
voor de klant.

Een voorbeeld van een strategische alliantie is die van 
Atos met OutSystems. Deze IT-dienstverlener wil het 
low-codeplatform van deze leverancier inzetten om de 
ontwikkeltijd en time-to-market van applicatieontwikkeling 
drastisch te verkorten. De dienstverlening die Atos en 
OutSystems samen aanbieden, is vooral interessant voor 
klanten die in hun innovatiedrang worden beperkt door 
hun verouderde applicaties. De toepassing van OutSys-
tems zorgt voor een versnelling in de levering van applica-
ties die worden uitgerold over meerdere platformen waar-
onder Azure, Amazon en iOS. Het bedrijf verwacht daarbij 
dit platform in te kunnen zetten om legacy-systemen te 
vervangen en innovaties toe te passen rond Artificial Intel-
ligence, blockchain en Internet of Things.

De manier waarop softwareontwikkeling uitgeleverd 
wordt in de markt is aan het veranderen. Een opmerke-
lijke bevestiging van deze trend is te zien in deze open-
bare aanbesteding van application-delivery-as-a-service 
dienstverlening door Surfmarket. Deze inkooporganisa-
tie voor het hoger onderwijs (HBO en universiteiten) in 
Nederland wil een mantelcontract met één leverancier 
sluiten, die de gestandaardiseerde softwareontwikke-
ling vanaf één PaaS-platform faciliteert voor alle organi-
saties die onder dit raamcontract vallen.
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Figuur 5. Applicatievernieuwing strategische prioriteit binnen IT. 
Bron: Gartner.
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Zomaar tientallen instellingen, die hun applicatiedis-
tributie momenteel ieder op hun eigen wijze hebben 
ingericht, zouden zich aan kunnen sluiten bij zo’n con-
tract om software te bouwen die de dienstverlening aan 
studenten, docenten/medewerkers en gasten faciliteert. 
Kandidaten voor deze opdracht zijn de leveranciers van 
low-codeplatformen, maar in toenemende mate zijn dat 
IT-dienstverleners die op basis van een low-codeplat-
form een aanbieding zullen doen. 

BEVINDINGEN
Low-code is een vorm van software ontwikkelen waarbij 
bedrijfskundige en technische modellen de basis zijn 
om zo snel mogelijk te komen van een prototype op de 
tekentafel tot een werkende applicatie. Er zijn in low-co-
deplatformen een aantal essentiële verbeteringen 
aangebracht, waardoor deze vorm van applicatieont-
wikkeling flink is aangeslagen in de markt.

OPEN AANPAK EN INTEGRALE BENADERING
De eerste verbetering is dat de huidige generatie 
low-code oplossingen veel meer open zijn dan hun 
voorgangers. De creatie en distributie van herbruikbare 
componenten worden ook door partijen van buiten ont-
wikkeld en gedeeld met de community op een verge-
lijkbare manier zoals dat gebeurt in de app stores van 
de mobiele platformen. Daarnaast is het in veel low-co-
deplatformen mogelijk om reguliere softwarecode toe 
te voegen aan een applicatie. De tweede verbetering 
is dat low-code softwareontwikkeling als een integraal 
proces van begin tot eind ondersteunt. 

Een belangrijk smeermiddel is cloud als onderliggend 
platform, waardoor organisaties kleinschalig kunnen 
starten en naadloos kunnen doorgroeien naar een 
zwaardere onderliggende omgeving als een applicatie 

in productie is. Daarnaast zitten er tal van hulpmidde-
len in om het proces van ontwerp tot het in productie 
beheren van de applicatie voor verschillende doelgroe-
pen zo efficiënt mogelijk te maken. Dat open karakter 
gecombineerd met optimale ondersteuning van het 
hele bouw- en beheerproces zijn essentiële verbeterin-
gen die low-code de wind in de rug geven.

OP HET VERKEERDE BEEN
De naamgeving ‘low-code’ is in zekere zin misleidend te 
noemen. Deze naam wekt namelijk de suggestie dat de 
hoeveelheid daadwerkelijke softwareregels die nodig 
is voor een applicatie naar beneden zou kunnen. Het 
sluit aan bij de groeipijn die veel organisaties ervaren 
door de krappe IT-arbeidsmarkt. Low-code zou kunnen 
betekenen dat de business zelf in staat is om software te 
ontwikkelen zonder dat er een programmeur aan te pas 
komt. In onze ogen is het beter om bij low-code vooral 
nadruk te leggen op de resultaten van een model ge-
dreven aanpak. Bij relatief simpele apps voor mobiele 
devices zal die claim zeker standhouden. In de con-
text van enterprise applicaties is het een claim die op 
drijfzand is gebaseerd. Bij zwaardere bedrijfsapplicaties 
kunnen organisaties niet zonder goed onderlegde pro-
grammeurs die de samenwerking tussen de software en 
het onderliggende platform kunnen doorgronden.

VISUELE ABSTRACTIES
Ook in het domein van een enterprise setting is de 
komst van low-code een betekenisvolle ontwikkeling 
omdat het softwareontwikkelproces in minder tijd meer 
resultaten oplevert. Low-codeplatformen zorgen er 
wat dat betreft voor dat de business en IT in optimale 
vorm gezamenlijk kunnen optrekken bij de ontwikkeling 
van software doordat er coherentie en begrip komt in 
visuele abstracties die ook voor niet-programmeurs te 
begrijpen zijn. Juist die combinatie van bedrijfskundige 
en technische elementen in modellen en het vervolgens 
vertalen van deze bouwtekeningen in een werkende 
vorm, komt de productiviteit ten goede. 

HOGERE PRODUCTIVITEIT
Deze visuele abstracties stimuleren de productiviteit. 
Sommigen spreken dan ook liever niet over low-code-
platformen maar noemen het hoogproductieve ontwik-
kelplatformen. Dat is helaas niet de naam waaronder 
deze systemen bekend zijn geworden in de markt, maar 
dit is wel het kernpunt dat deze vorm van applicatieont-
wikkeling de wind in de rug heeft gegeven. 

Figuur 6. Marktpositie low-codeplatformen. Bron: The New 
Stack.
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MEER TOEPASSINGEN
De afgelopen jaren is het soort applicaties dat met 
low-codeplatformen ontwikkeld wordt sterk uitgebreid. 
Dat komt omdat deze hulpmiddelen tegemoetkomen 
aan vier belangrijke gebruikerseisen. Deze systemen 
zijn volgestopt met kant en klare bouwblokken, compo-
nenten of artefacten die gebouwd zijn door de leve-
ranciers of aangevuld door andere gebruikers van het 
platform. Dit zorgt voor een snelle start en dat tempo 
blijft erin zitten omdat het low-codeplatform het hele 
proces van softwareontwikkeling eenvoudiger maakt. 

De optimale ondersteuning van cloud-native archi-
tecturen draagt ook voor een belangrijk deel bij aan 
de populariteit van low-code. Tot slot brengen deze 
platformen de samenwerking tussen business en IT op 
een hoger plan. Veel organisaties zitten hierom te sprin-
gen. In het begin werden met deze systemen mobiele 
apps ontwikkeld om klanten op een moderne manier 
te bedienen of om processen efficiënter te maken door 
werkstromen te ondersteunen. Nu zijn organisaties 
aanbeland bij applicaties die digitale kernprocessen 
moeten dragen of zij beginnen aan omvangrijke pro-
gramma’s voor het vervangen van legacy.



DE LEVENSDUUR 
KOSTEN VAN LOW-
CODE

Op enterprise niveau 
is transparantie 
essentieel.
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3Bij het vaststellen van de toegevoegde waarde van low-code-
platformen staat op dit moment vooral de versnelling van inno-
vatie centraal. Het modelgebaseerd ontwikkelen heeft de kracht 
om de innovatie binnen bedrijven aan het rollen te krijgen, zo-
als dat in het vorige hoofdstuk beschreven is. In het applicatie-
domein gaat sinds jaar en dag de vuistregel op dat 80 procent 
van het applicatiebudget opgaat aan de Run en maar 20 pro-
cent aan Change. Zo op het eerste gezicht gaat deze vuistregel 
niet op voor low-codeplatformen en lijkt een verdeling van 60% 
Run om 40% Change en soms zelfs van 50% / 50% de realiteit te 
zijn. 

In dit hoofdstuk bekijken we eerst de productiviteitsclaims van low-codeplat-
formen. Daarna kijken we naar de kosten van softwareontwikkeling tijdens de 
levensloop van applicaties. Dat doen we allereerst door naar kostendrijvers van 
softwareontwikkeling algemeen te kijken en vervolgens de kostendrijvers van 
low-code software te benoemen. In deze levensduur kosten is het beheer van 
de low-code applicaties een belangrijke factor. Als het bouwen van modellen en 
uitrollen van applicaties op een gecontroleerde manier plaatsvindt, dan blijven 
de beheerkosten te overzien en houdt de vernieuwingskracht aan. Daarom is een 
goede regie over de applicatie-architectuur en governance in een low-codeplat-
form een belangrijk aandachtsgebied.

AANPAK
In dit hoofdstuk komen ook een aantal best practices rond de governance en 
architectuur van een omvangrijk low-code applicatieportfolio aan bod. Veelom-
vattende platformen als Salesforce, Outsystems en Mendix bieden volop mo-
gelijkheden om best practice architectuur aanwijzingen continu in de praktijk te 
brengen. In de eerste best practice beschrijven we dat organisaties deze voor-
zieningen en de onderliggende principes moeten leren kennen om een solide 
applicatie-architectuur te garanderen als zij hun portfolio uitbouwen. Een ander 
belangrijke best practice dat in een grotere low-code omgeving een methodi-
sche benadering van maatwerk software nodig is om de beheerkosten voor de 
langere termijn beheersbaar te houden. Als een low-codeplatform uitgroeit tot 
een grote en bedrijfskritische applicatieomgeving dan is inzicht in de wisselwer-
king tussen software en het onderliggend platform een must. In de derde best 
practice geven we aan dat klantorganisaties in zo’n applicatieomgeving transpa-
rantie en inzicht moeten hebben in de structurele kwaliteit van het low codeplat-
form om hun risico’s en de security impact van applicaties adequaat in te kunnen 
schatten. 

PRODUCTIVITEITSCLAIMS LOW-CODE
Alle low-codeplatformen claimen hoge productiviteitswinsten in vergelijking met 
traditionele maatwerk softwareontwikkeling. Een in 2014 gepubliceerd onder-
zoek van software begrotingstool leverancier QSM laat zien dat de productiviteit 
van Mendix gemiddeld zes keer hoger is dan gemiddeld in de markt. Deze pro-
ductiviteitswinst komt doordat projectteams 60% kleiner zijn, de doorlooptijd de 
helft korter is en de uren besteed aan softwareontwikkeling 70% lager zijn. 
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Een soortgelijke QSM Benchmark van het low-code-
platform Thinkwise laat nog betere cijfers zien. CSO 
Mark van den Berg van Thinkwise geeft aan dat alle 
door Thinkwise uitgevoerde projecten een producti-
viteit kennen van minder dan één uur per functiepunt. 
Een functiepunt is een objectieve gestandaardiseerde 
eenheid die de hoeveelheid aan de gebruiker geboden 
functionaliteit kwantificeert in een eenheid, onafhanke-
lijk van de programmeertaal, de hulpmiddelen en de 
technische implementatie.

Eén uur per functiepunt betekent dat met dit platform 
een productiviteit gerealiseerd wordt die niet te halen 
is in een programmeertaal als Java. Software realiseren 
in de programmeertaal Java kost door 
de bank genomen 8 tot 10 uur per 
functiepunt. Zolang er geen maatwerk 
softwarecode hoeft worden gereali-
seerd, maken de low-codeplatformen 
de claims met betrekking tot de pro-
ductiviteit meer dan waar.

Dit is belangrijk, want daarmee wordt 
ook de time-to-market versneld en 
heeft men minder schaarse ontwikke-
laars nodig om dezelfde hoeveelheid 
functionaliteit te realiseren. Aangezien 
er vaak ook sprake is van geautoma-
tiseerd testen en een gestroomlijnde 
‘Continuous Integration/ Continuous 
Deployment CI/CD) ontwikkelstraat, wordt er relatief 
weinig tijd besteed om wijzigingen te testen en deze live 

te brengen. In traditionele omgevingen zijn dit activitei-
ten die veel uren kosten. Ondanks deze positieve con-
clusie is een nuancering op zijn plaats. Uit de financiële 
analyses van applicatieontwikkeling weet METRI dat de 
hoofdmoot van de kosten van software in de beheerfase 
gemaakt worden. Veel low-code applicatieomgevingen 
zijn nog jong, waarbij het langere termijn beheer nog uit 
moet kristalliseren. We kijken nu gedetailleerder naar de 
kostendrijvers van softwareontwikkeling in het algemeen 
en van low-codeplatformen in het bijzonder.

KOSTENDRIJVERS VAN 
SOFTWAREONTWIKKELING
Wie naar de kosten van softwareont-
wikkeling kijkt kan niet om de ijzeren 
driehoek van projectmanagement 
heen. Dit model biedt handvaten 
om inzicht te krijgen in de dynamiek 
tussen scope, budget en doorloop-
tijd waar ieder softwareproject mee 
te maken heeft. De kosten van een 
softwareontwikkelingsproject wor-
den bepaald door de scope en de 
doorlooptijd, waarbij kwaliteit in veel 
gevallen een impliciet gegeven is. 
Deze ‘Iron Triangle’ van projectma-
nagement kent een aantal wetmatig-
heden. 
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Figuur 7. Productiviteitsmeting low-codeplatform Mendix in functiepunten. Bron: QSM.

Figuur 8. Productiviteitscijfers low-code software platform 
Thinkwise. Bron: QSM
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De scope, de kosten en de doorlooptijd van een project 
veranderen als een van de drie assen in deze driehoek 
meer aandacht krijgt. Is een project op zo’n manier aan 
het schuiven dan moet minimaal één van de andere 
assen ook meebewegen, of de kwaliteit van het project 
zal door deze wijziging onder druk komen te staan. Dus 
als de scope van een project groter wordt gemaakt 
doordat er meer functionaliteit bijgebouwd moet wor-
den dan de doelstellingen breder worden, dan zullen er 
meer kosten gemaakt moeten worden of er moet meer 
tijd komen om het project af te kunnen ronden.

Jarenlang werd het merendeel van de softwareprojec-
ten uitgevoerd volgens de zogenaamde waterval me-
thode. Bij dit soort projecten werd de scope van tevo-
ren vastgesteld, de kosten en de doorlooptijd werden 
ingeschat. Bij deze inschatting werden lang niet altijd 
volwassen begrotingsmethodieken toegepast. Zo was 
de zogenaamde expert begroting vrij gangbaar, waar-
door veel projecten onrealistisch optimistische begro-
tingen in kosten en doorlooptijd meekregen met alle 
gevolgen van dien. Doordat er tegelijkertijd bij klantor-
ganisaties en bij leveranciers tal van krachten aanwezig 
waren om kosten te verlagen of de doorlooptijd te 
verkorten, zijn schrikbarend veel van dit soort waterval 
projecten mislukt.

In de IT-sector zijn de grenzen van kosten en capa-
citeit lange tijd opgezocht om softwareontwikkeling 
via gespecialiseerde system integrators te offshoren 
naar India of andere lagelonenlanden. Achterliggende 
gedachte hierbij was dat er in dit soort landen volop 
programmeurs te vinden waren die zeker in vergelijking 

met Nederlandse tarieven tegen relatief lage kosten 
konden worden uitgevoerd. Daarnaast was er in deze 
landen een bijna ongelimiteerd arsenaal aan ontwikke-
laars beschikbaar, terwijl dit soort technische expertise 
in de Nederlandse arbeidsmarkt relatief schaars was. En 
eigenlijk nog steeds is. In dit soort projecten werd vaak 
te weinig aandacht besteed aan de verschillen in pro-
ductiviteit en kwaliteit van softwareontwikkeling. In de 
praktijk vielen de kosten vaak nauwelijks lager uit dan 
in Nederland, maar duurde het soms wel lang voordat 
applicatieonderdelen werden opgeleverd. 

KOMST VAN AGILE METHODIEK
In het eerste decennium van de nieuwe eeuw kwam de 
zogenaamde agile methodiek zo sterk op dat deze in-
middels gemeengoed is geworden. In deze methodiek, 
waarbij het softwareproduct stap voor stap uitgebouwd 
wordt in sprints, is de scope variabel en zijn de kosten 
en doorlooptijd in beginsel vast. De praktijk heeft uitge-
wezen dat de projectmanagement driehoek uitwijst dat 
in dit soort projecten niet alleen de scope vloeibaar is, 
maar dat ook kosten en doorlooptijd variabel zijn. Het 
idee is dat het team zoveel mogelijk waarde levert aan 
de opdrachtgever in korte cycli, tot het moment dat de 
opdrachtgever vindt dat het verder ontwikkelen geen 
prioriteit meer heeft of dat er geen business case meer 
is om verder te gaan. 

Bij deze methodiek is de Iron triangle van projectma-
nagement nog steeds van toepassing. Ook al is de 
scope nu vooral variabel, nog steeds is begroten van de 
kosten van groot belang, zeker voor de lange termijn. 
Helaas is er met de komst van agile een stap terug 
gedaan als het gaat om het gebruik van professionele 
software cost estimation technieken en wordt er vaak 
alleen gebruik gemaakt van niet gestandaardiseerde 
begrotingstechnieken zoals story points. Hierdoor kan 
het gebeuren dat er in sprints een onrealistische grote 
hoeveelheid werk in de scope van een sprint terecht-
komt. Aangezien er toch commitment is om alles op te 
leveren, is ook bij de agile werkwijze de kwaliteit van 
de software vaak lager dan gewenst. De metingen die 
METRI de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, tonen keer 
op keer aan dat de kwaliteit van de software het kind 
van de rekening is.

Bijkomend probleem is dat de organisaties hun grip 
verliezen op de zelfsturende agile teams. Niemand weet 
precies welke functionaliteit wanneer klaar is en hoe on-
derdelen van applicaties van elkaar afhankelijk zijn. De 

Quality

Cost Schedule

Scope

Figuur 9. De Iron Triangle van projectmanagement. Bron: 
Elsevier, Science Direct.
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volgordelijkheid van onderdelen die op enig moment 
klaar moeten zijn om een applicatie werkend te krijgen, 
is lastig te plannen. Een belangrijk gevolg is dat steeds 
meer organisaties ervaren hebben dat dit soort ‘distri-
buted teams’ complex te besturen zijn. 

Het is belangrijk om deze teams zoveel mogelijk op de-
zelfde locatie te laten werken, bij voorkeur in de buurt 
van de product owner. Deze persoon bepaalt voor een 
belangrijk deel de scope van de sprints. Veel organi-
saties zijn onder andere om die reden gestopt met het 
offshoren van softwareontwikkeling. Meerdere agile 
teams zo dicht mogelijk bij de product owner is nu het 
adagium. Met dit beleid ontkom je niet aan de realiteit 
dat de capaciteit aan ontwikkelaars in Nederland onvol-
doende is om alle gewenste agile-teams te bemensen. 

BUSINESS WIL HOGER TEMPO
De business wil steeds meer functionaliteit steeds 
sneller ter beschikking stellen aan hun klanten. Zo snel, 
dat de IT-afdeling dit niet kan volgen, zeker niet als er 
te weinig mensen zijn. Veel agile teams hebben lange 
backlogs en zijn niet in staat alle gewenste changes in 
de gewenste snelheid op te leveren. Dit effect wordt 
versterkt doordat er vaak onvolkomenheden in de 
software op de backlog terechtkomen die niet konden 
worden opgelost tijdens voorgaande sprint(s). Er is 
ook tijd en capaciteit nodig om de softwareapplicatie 
beheersbaar te houden, hetgeen in vaktermen ook wel 
technical debt management wordt genoemd.

Dit maakt dat de scope en de doorlooptijd uit de pro-
jectmanagement driehoek almaar aan belang winnen. 
De kosten en de kwaliteit lijken van ondergeschikt 
belang te zijn. Dit is een van de belangrijkste redenen 
waarom low-codeplatformen de laatste jaren in popu-
lariteit zijn toegenomen. In principe kan de business, in 
de vorm van zogenaamde ‘citizen developers’ nu zelf 
software bouwen, zonder te hoeven wachten op een te 
drukke IT-afdeling. We zien dus dat de expertise van de 
schaarse softwareontwikkelaars in de praktijk minder 
relevant wordt. Softwareontwikkeling is niet meer een 
activiteit die per definitie binnen de IT-afdeling plaats-
vindt. De komst van low-code draagt de belofte in zich 
dat de business een groot gedeelte van de softwareont-
wikkeling zelf op kan pakken door de modelgebaseer-
de aanpak van programmeren. 

KOSTENDRIJVERS VAN LOW-CODEPLAT-
FORMEN
Maar wat is nu het economische effect van deze ver-
andering nu een low-codeplatform in toenemende 
mate een vast onderdeel wordt in softwareontwikke-
ling. Wordt het ontwikkelen van software goedkoper, 
of duurder vergeleken met traditioneel maatwerk in 
bijvoorbeeld de populaire programmeertaal Java. 

De productiviteitsclaims van low-codeplatformen zijn 
zwaar. Als de eerdergenoemde wetmatigheden van 
scope, doorlooptijd en kosten van projecten in ogen-
schouw worden genomen, dan wordt duidelijk dat zo-
wel de scope als de doorlooptijd in een low-codeplat-
form flink verbeteren. Wat betreft de kosten betekent 
dit dat niet alleen de uurtarieven van belang zijn maar 
ook andere kosten. Naast deze projectkosten zijn in de 
levensduurkosten ook de licenties om het low-codeplat-
form in te kunnen zetten een belangrijke kostendrijver. 
Veel leveranciers van low-codeplatformen koppelen de 
licentiekosten voor hun platform voor een deel aan het 
aantal gebruikers van een low-codeapplicatie. Zijn dat 
er veel dan gaan de kosten flink omhoog.

ONDERHOUD
Ook bij low-codeplatformen zijn onderhoudskosten een 
belangrijke factor. In vergelijking met traditionele maat-
werkapplicaties, is het onderhoud van low-codeplatfor-
men vaak eenvoudiger te doen en daarmee normaal 
gesproken goedkoper. Omdat het model gedreven 
applicaties betreft, kan een eventueel verkeerd vorm-
gegeven proces ook eenvoudig in het model worden 
aangepast en daarna snel op de productieomgeving 
worden live gebracht. Door het stroomlijnen van het 
proces van het modelleren tot het aanpassen en publi-
ceren van deze wijzigingen in productie gaat een stuk 
sneller dan voorheen. 

Het verhelpen van fouten nam voorheen veel tijd in 
beslag. Zo moest een incident in de ontwikkelomgeving 
gereproduceerd kunnen worden, de fout moest on-
derzocht worden, aangepast en getest worden. Daarna 
moest de oplossing in productie gebracht worden. Niet 
zelden was dit het moment dat het oorspronkelijke pro-
bleem verholpen werd, maar er tegelijkertijd een nieu-
we fout geïntroduceerd werd. Met alle gevolgen voor 
de doorlooptijd en de kosten. In low-code omgevingen 
verloopt het verhelpen van fouten veel gestroomlijnder. 
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Er zijn op dit moment relatief weinig ervaringscijfers be-
kend over het onderhoud van low-codeplatformen, ook 
al omdat een deel van de werkzaamheden vaak door 
mensen in de business wordt uitgevoerd. Deze werkne-
mers vallen vaak buiten de tijdverantwoording die bij 
grotere applicatieomgevingen wel toegepast worden 
om productiviteit, kwaliteit en kosten van het beheer te 
kunnen monitoren. Het is daarom lastig om de uren die 
binnen de business worden besteed aan onderhoud 
helder te krijgen. Beheer wordt vaak ingedeeld in 4 
soorten van beheer:

• Adaptief – Aanpassen van software aan een gewij-
zigde omgeving, bijvoorbeeld een wetswijziging, 
hardware- en/of systeemwijzigingen. Hieronder 
vallen ook aanpassingen aan de functionaliteit op 
basis van wensen van gebruikers.

• Correctief – Herstellen van de software naar aanlei-
ding van een opgetreden fout.

• Perfectief – Verbeteren van de kwaliteit van de appli-
catie.

• Preventief – Verbeteren van de onderhoudbaarheid 
van de applicatie om eventuele toekomstige fouten 
te voorkomen.

ADAPTIEF ONDERHOUD
Aanpassing van een low-code applicatie gaat gepaard 
met een fors hogere productiviteit, omdat een aantal 
tijdrovende stappen overgeslagen kunnen worden. In een 
traditionele omgeving is het wijzigen van een applicatie 
meestal relatief kostbaar, omdat er veel tijd nodig is om 
de impact van een wijziging vast te stellen, het ontwerp 
van de applicatie aan te passen en dan nog het coderen 
en testen van de wijziging. Tot slot volgt de tijd die nodig 
is voor releasemanagement om 
wijzigingen in de productieom-
geving aan te brengen. 

Afhankelijk van de omvang van 
de wijziging kunnen de kosten 
oplopen, ook als dit vanuit een 
nearshore of offshore locatie 
wordt gedaan. Kostenposten 
van 400 tot 600 euro per func-
tiepunt zijn niet ongebruikelijk. 
Een wijziging met een flinke 
omvang van zeg 100 functie-
punten brengt om die reden 
een kostenpost met zich mee 
van 40 tot 60 duizend euro. 
Een wijziging in een low-code-

platform daarentegen brengt 1 tot 2 uur per functiepunt 
aan kosten met zich mee. Tegen een gemiddeld uurtarief 
van 100 euro komt een vergelijkbare wijziging dan uit op 
een kostenpost van 10 tot 20 duizend euro, een kwart tot 
een derde van de gebruikelijke kosten in dit voorbeeld. 
Daarnaast kan de wijziging in een veel kortere tijd in 
productie worden gebracht.  

Naarmate applicaties ouder worden neemt de complexi-
teit rond wijzigingen toe. In traditionele ontwikkelomge-
vingen wordt in dit verband vaak ‘Lehman’s law of software 
evolution’ aangehaald. Dit axioma bepaalt dat iedere 
wijziging van een bestaande applicatie de structurele 
kwaliteit van de applicatie en daarmee de onderhoud-
baarheid van de applicatie verlaagt. Met iedere release 
wordt de applicatie in zijn geheel complexer en daarmee 
moeilijker aan te passen. Het eerdergenoemde voorbeeld 
van 400 tot 600 euro per functiepunt gaat in zo’n geval 
nog met een stevige factor omhoog. Zonder dat er actief 
aan structurele verbetering van een applicatie gewerkt 
wordt, stijgen de applicatiebeheerkosten fors. In onder-
staande figuur is de impact van deze Lehman’s law kosten 
zichtbaar gemaakt.

In low-code omgevingen gaat deze wet veel minder 
op. Dat komt omdat adaptief onderhoud in de model-
len uit te voeren is. Het platform zorgt er vervolgens 
voor dat de nieuwe code wordt gegenereerd of dat 
er een nieuwe runtime wordt opgebouwd, waarmee 
de applicatie in productie gebracht kan worden. Bijna 
alle uitgebreidere low-codeplatformen bieden moge-
lijkheden om maatwerk software aan applicaties toe te 
voegen. Naarmate dat meer gebeurt, is deze Lehman’s 
wet rond complexiteit van software natuurlijk wel weer  

Figuur 10. Verdeling van lage/middel/hoge complexiteit modules door de tijd heen. 
Bron: CAST Software.
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van toepassing voor deze programmaonderdelen.
Veel low-codeplatformen bieden de mogelijkheid om 
publieke softwarebouwstenen die in een community 
gedeeld worden te gebruiken om een applicatie nog 
sneller tot stand te laten komen. Als ‘citizen developers’ 
beperkte kennis hebben rond goede programmeer 
practices hebben ze vaak onvoldoende zicht op de risi-
co’s die dit soort externe componenten kunnen hebben 
op de stabiliteit van een applicatie. Niet gecertificeerde 
externe modules in een low-code softwareproject van 
een Nederlandse overheidsorganisatie is een voor-
beeld van zo’n risico. Impact op de security is er ook. 
Zo’n module kan ook spyware, ransomware of andere 
schadelijke virussen bij de applicatie naar binnen bren-
gen.

Hoewel het gebruik van dit soort modules soms een 
manier lijkt om de productiviteit nog verder te verho-
gen, zou men er goed aan doen om zo dicht mogelijk 
bij de standaard functionaliteit van het platform te 
blijven. Externe zaken die op korte termijn producti-
viteit en snelheid verhogend lijken te zijn, kunnen in 
de toekomst leiden tot lagere onderhoudbaarheid en 
daarmee hogere kosten en zelfs security en andere 
problemen. We komen hier op terug als we ingaan op 
architectuur best practices voor low-codeplatformen.

CORRECTIEF ONDERHOUD
Bij correctief onderhoud zijn er ingrepen nodig om 
incidenten rond een applicatie uit de wereld te hel-
pen. Omdat een low-codeplatform in veel gevallen 
aan een voor deze omgeving gestandaardiseerde en 
strak omlijnd onderliggend platform gekoppeld is zou 
correctief onderhoud in principe weinig voor moeten 
komen in low-code applicaties. Zo geeft Thinkwise aan 
dat het een wereldwijde servicedesk heeft die bemand 
wordt door 4 medewerkers. Het aantal users dat wereld-
wijd op het Thinkwise platform werkt bedraagt rond de 
30 duizend. Dit is een indicatie dat incidenten weinig 
optreden. Dat geldt volgens Mark van der Berg (CSO 
Thinkwise) ook voor security incidenten. De code die 
gegenereerd wordt is in lijn met de OWASP richtlijnen 
voor het voorkomen van kwetsbaarheden in webappli-
caties.

Net zoals bij commercial off-the-shelf pakketsoftware 
worden de correctief beheerkosten van low-codeplat-
formen voor een groot deel bepaald door de mate 
van ‘customization’. Hoewel de low-codeplatformen de 
mogelijkheid bieden veel functionaliteit te genereren 
vanuit een model, zijn er in complexere applicatieomge-

vingen vrijwel altijd ook programmaonderdelen nodig 
die met coderen tot stand komen. Hoe meer dit plaats-
vindt, hoe groter de kans op defects en hoe lastiger het 
wordt om alles in de toekomst goed te laten werken en 
aan te passen. Zodra de low-code provider een nieuwe 
versie van het platform uitbrengt, zullen deze program-
maonderdelen nagelopen en gecontroleerd moeten 
worden op een goede werking. Vaak is dan nog een 
aanpassing nodig om met een nieuwe versie gebruik te 
kunnen maken.

PERFECTIEF ONDERHOUD
Perfectief onderhoud, dat bedoeld is om de kwaliteit 
van de applicatie te verbeteren, hoeft in principe niet 
te gebeuren in low-codeplatformen. In traditionele 
omgevingen moet er actief ingegrepen worden om 
de kwaliteit en de stabiliteit van de applicatie en daar-
mee grip te houden op de onderhoudbaarheid van de 
applicatie. In low-code applicaties vinden aanpassingen 
plaats via de modellen en wordt de code automatisch 
gegenereerd door het platform. Perfectief onderhoud 
op die code heeft geen zin, aangezien deze code in de 
volgende release van de applicatie opnieuw wordt ge-
genereerd en dus wordt overschreven. De verantwoor-
delijkheid van perfectief onderhoud ligt in dit geval bij 
de leverancier van het low-codeplatform. Deze kosten 
zitten versleuteld in de licentiekosten die per periode 
wordt betaald. Perfectief onderhoud is mogelijk wel no-
dig voor eventuele applicatieonderdelen die via traditi-
oneel coderen tot stand zijn gekomen.

PREVENTIEF ONDERHOUD
Preventief onderhoud is net als de vorige categorie een 
taak die door de low-codeplatform leverancier wordt 
uitgevoerd. Net als eerder is preventief onderhoud 
mogelijk wel nodig voor onderdelen die via coderen 
tot stand zijn gekomen. Wie denkt dat dit om kleine 
bedragen gaat, moet even wakker geschud worden. 
Een Prioriteit 1 incident kost in Nederland gemiddeld 
80 duizend euro om op te lossen. Om grip te houden 
op dit soort risico’s wekt het vaak aanbeveling om een 
stuur op de onderhoudbaarheid en de kwaliteit in te 
richten. In de komende best practices die besproken 
zullen worden krijgt dit onderwerp meer aandacht. 
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BEST PRACTICE 1: FACILITEER GOVERNAN-
CE MET EEN SOLIDE APPLICATIE-ARCHITEC-
TUUR
Een typische middelgrote tot grote low-code imple-
mentatie kan zo maar meer dan 20 bedrijfskritische 
applicaties herbergen en honderden onderling afhan-
kelijke bouwmodules. Om in zo’n omgeving de flexibili-
teit te handhaven en kosten in de hand te houden is het 
optimaal faciliteren van een solide applicatie-architec-
tuur cruciaal. De grotere low-codeplatformen hebben 
hier voorzieningen voor aan boord. Een voorbeeld is 
het OutSystems-platform dat een canvas met vier lagen 
hanteert om best practices te implementeren voor het 
coherent houden van het applicatieportfolio. De tool 
spoort herbruikbare (micro)services op en identificeert 
losstaande functionele modules. Als meerdere applica-
ties dezelfde modules hergebruiken ook al komen die 
vanuit meerdere teams, dan kan dat. 

In de applicatie-architectuur moet er goed zicht zijn op 
onderlinge afhankelijkheden. Dat is nodig om eventue-
le nadelige effecten van verandering te minimaliseren. 
Toepassingen mogen geen kruisverwijzingen bevatten 
van een specifiek concept naar een meer algemeen 
concept; noch verwijzingen tussen eindgebruikers of 
groepen gebruikers. Hetzelfde geldt voor verwijzingen 
tussen losse codeverzamelingen die ingezet worden 
voor specifieke toepassingen. Ook deze mogen geen 
cycli bevatten. De mate waarin geïmplementeerde 
modules zich houden aan deze architectuurregels is 
automatisch te verifiëren met behulp van een detectie-
tool. Het analyseert de feitelijke afhankelijkheden tussen 
modules, constateert overtredingen op deze principes 
en stelt vast in welke specifieke elementen (acties, 
schermen, entiteiten) deze tekortkomingen te vinden 
zijn. Dit resulteert in een efficiënt architectuurontwerp, 
dat onderhoudbaar en uitbreidbaar is.

De noodzaak om grip te houden op de applicatiear-
chitectuur zal groter worden als de levensduur en het 
aantal applicaties toeneemt. In het begin speelt dit nog 
geen grote rol. In de beginfase is alles erop gericht om 
een eerste team de mogelijkheden van een low-code-
platform te laten verkennen en zo snel mogelijk een 
eerste bewijs van toegevoegde waarde te leveren. Dit 
is een belangrijke fase, omdat er veel moet worden 
gedaan om te voorkomen dat het low-codeplatform on-
gebruikt op de plank komt te liggen. In de tweede fase 
moet het platform snel meerdere teams kunnen onder-
steunen. Dan is een ‘Centre of Excellence’ waarin nieu-

we rollen als applicatie-architect, een ‘user experience’ 
expert en een DevOps-engineer een plaats krijgen van 
grote toegevoegde waarde. Door deze rollen centraal 
te beleggen kan deze best practice kennis breed tot zijn 
recht komen. 

In een derde fase komt er meer ontwikkelcapaciteit 
door teamleden die hooguit basisvaardigheden in 
programmeren bezitten bedrijfsoplossingen te laten 
bouwen. Als er toezicht is op de inzet en hergebruik van 
bouwstenen en er andere voorzorgsmaatregelen voor 
governance zijn toegepast kan er meer ingezet worden 
op hergebruik. Het label ‘low-code’ lijkt op het eerste 
gezicht de rol van het schrijven van softwarecode te ba-
gatelliseren. Het is tenslotte niet langer de mens maar 
een computer die de machine-instructies uitschrijft en 
verwerkt. De werkelijkheid is dat geen enkele serieuze 
applicatie zonder de expertise en in het praktijk bren-
gen van goede ontwikkelpraktijken kan. En ze sluiten 
elkaar ook zeker niet uit. Low-code maakt ook ervaren 
ontwikkelaars productiever. De gebruikersinterface 
van een low-codeplatform is een krachtig alternatief 
voor het handmatig doorzoeken en het springen in een 
applicatie die uit miljoenen regels code bestaat. Wat dit 
betreft is low-code als naam mogelijk wat ongelukkig 
gekozen. 

BEST PRACTICE 2: EEN METHODISCHE 
MAATWERK AANPAK BLIJFT NODIG
Het is belangrijk om te beseffen dat mogelijk niet alle 
applicaties in een low-code omgeving ontwikkeld kun-
nen worden. Zo zijn mobiele apps of workflow-toepas-
singen uitstekend in low-code voort te brengen, maar 
is dit wellicht minder het geval bij centrale en bedrijfs-
kritische applicaties. Deze worden onder een bredere 
doelgroep of scope gebruikt en worden bijvoorbeeld 
aan centrale voorzieningen als databases gekoppeld. 
In zo’n geval is het zaak om deze applicaties te ‘indus-
trialiseren’, door ze naar de kernsystemen te brengen 
en ze aan te sluiten op legacy-software en ze onder de 
controle van en ondersteuning door IT te laten vallen. 
Om dat te kunnen doen zijn de juiste controlemiddelen 
en de juiste applicatie-architectuur nodig.

Ook al weet een organisatie een low-codeplatform 
optimaal in te zetten op enterprise niveau, dan is er nog 
steeds maatwerk nodig en de mogelijkheid om soft-
warecode op een traditionele manier te schrijven, aan 
te passen en toe te voegen aan het low-codeplatform. 
Neem het voorbeeld van Salesforce. Dit SaaS-plat-
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form wordt door organisaties ingezet voor verkoop en 
optimale ondersteuning van klanten. In dit platform 
zitten ook voorzieningen om eigen applicaties voort te 
brengen. Het grootste deel wordt in de vorm van SaaS 
afgenomen, maar er kunnen door bedrijven toevoegin-
gen ontwikkeld worden vanuit een low-code voorzie-
ning in het zogenaamde Lightning-platform.

Veel grotere organisaties zullen hier oren naar hebben. 
Die aanvullingen zijn vaak nodig om de eigenaardig-
heden van bedrijfsprocessen te kunnen ondersteunen. 
Zo is een applicatie voor een specifieke afdeling niet zo 
lastig in een low-code-omgeving op te zetten. Maar als 
zo’n systeem op enterprise niveau moet functioneren 
over verschillende afdelingen heen, dan zal het verschil-
lende varianten op processen in meerdere activiteiten 
moeten kunnen ondersteunen. Dit maakt een systeem 
zo complex, dat een model gebaseerde aanpak ook 
niet voldoet. Hier komt het aan op traditioneel coderen, 
waarbij een programmeur de desbetreffende pro-
grammeertaal en bijbehorende conventies als de plek 
waar deze maatwerkcode ondergebracht moet zijn om 
immuun te zijn voor het bijwerken van het platform. 

Je loopt bijna altijd tegen beheerproblemen aan als er 
een ongebreidelde groei van uitbreidingen op appli-
caties plaatsvinden die elk weer onderhouden moe-
ten worden. Een effectieve beheerstrategie voor zo’n 
applicatieportfolio is absolute noodzaak. Als het aantal 
afdelingsapplicaties, dat de onderneming moet onder-
steunen, explodeert, worden de ondersteuning en het 
onderhoud van de applicatieomgeving tijdrovender en 
duurder. In de beheerinspanning moeten de focus en 
de activiteiten op de juiste manier aangestuurd worden. 
Dit moet doordacht gebeuren, want het onderhouds-
proces kan omslachtig worden als de codebasis on-
overzichtelijk is. Dat betekent dat softwareontwikkelaars 
code handmatig moeten kunnen checken om te zien 
wat er gebeurt in de interactie tussen de software en 
het onderliggende platform. Hier wordt in de komende 
best practice dieper op ingegaan. 

BEST PRACTICE 3: OP ENTERPRISE NIVEAU 
IS TRANSPARANTIE ESSENTIEEL
Het is voor een gemiddelde klantorganisatie niet trans-
parant hoe de software en het onderliggende platform 
in een low-codeplatform dieper op elkaar ingrijpen. 
Naarmate low-code applicatieomgevingen de mogelijk-
heden en functionaliteit van legacy applicaties steeds 
meer evenaren, is er gedetailleerd inzicht nodig hoe 
low-code-software ingrijpt op de onderliggende hard-

ware. Om inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen 
de software en het onderliggende platform is het nodig 
om vast te stellen hoe een low-codeplatform de model-
len vertaalt naar machinecode die door het onderlig-
gende platform begrepen en uitgevoerd kan worden. 
Als je de ‘motorkap’ van deze technologie open doet, 
dan zijn er twee, fundamenteel verschillende architectu-
rale benaderingen van low-code. Er zijn low-codeplat-
formen die werken met codegeneratie in het platform 
zelf. Bij de andere smaak is er een modelgestuurde aan-
pak waarbij de vertaalslag niet in het low-codesysteem, 
maar pas in het doelplatform plaatsvindt.

De low-codeplatformen die gebaseerd zijn op code-
generatie in het platform zelf vertalen de modellen van 
een applicatie die in de visuele ontwikkelomgeving zijn 
opgezet in het platform zelf in executable code. De ver-
taalslag van de modellen naar uitvoerbare code wordt 
in dit geval in de programmeeromgeving al uitgevoerd. 
De code die bij zo’n vertaalslag gegenereerd wordt 
kan eventueel handmatig nog bijgewerkt worden of 
het kan gaan om zogenaamde bytecode die draait op 
veel voorkomende runtime-omgevingen als een Java 
Virtual Machine (JVM) of het Microsoft alternatief, de 
Common Language Runtime (CLR) -omgeving. Kony en 
Outsystems zijn voorbeelden van deze aanpak waarbij 
de code al in de programmeeromgeving gegenereerd 
wordt en niet pas op het platform waarop de software 
draait, zoals bij de tweede variant het geval is.

De tweede groep van low-codeplatformen zijn syste-
men die werken met een modelgestuurde aanpak van 
de uitvoeringsomgeving. Dit betekent dat het low-co-
deplatform als een applicatie klaar is en deze gemaakt 
wordt een metadata compilatie van de software gene-
reert. Het platform waar het op draait geeft deze com-
pilatie een vertaalslag naar code die gebruikt wordt om 
de onderliggende systemen aan te sturen. Er is dus een 
intermediaire en domeinspecifieke representatie van 
een toepassing nodig om een applicatie uit te voeren. 
Het platform voert die representatie uit tijdens runtime. 
De onderliggende infrastructuur waar de applicaties op 
draaien is in dit geval niet transparant, omdat de appli-
caties niet rechtstreeks servers of containers aansturen, 
maar er altijd een runtime omgeving is die de metadata 
op de juiste manier interpreteert en omzet naar machi-
ne instructies voor het onderliggende platform. Mendix, 
QuickBase, Salesforce.com en ServiceNow zijn voor-
beelden van deze aanpak.
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VOOR- EN NADELEN
De voordelen van de codegeneratie aanpak zijn dat 
applicaties die in het low-codeplatform gemaakt zijn los 
van deze omgevingen kunnen draaien. Op deze ma-
nier kun je native mobiele apps bouwen die de laatste 
features van de smartphone ondersteunen of een on-
gekende schaal aan gebruikers kunnen ondersteunen. 
Daarnaast zijn er apps te bouwen wiens functionaliteit 
volledig losstaat van het internet. Daarnaast kan code-
generatie er ook voor zorgen dat toepassingen de voor-
zieningen van het onderliggende platform optimaal 
kunnen gebruiken doordat de uitvoerbare bytecode 
sneller werkt dan het metamodel dat op het doelplat-
form constant geïnterpreteerd moet worden.

Bij de tweede groep die werkt met een modelgestuur-
de vertaling in de uitvoeringsomgeving zijn snelle up-
dates van een toepassing mogelijk. De ondersteuning 
van doelplatformen en dragers voor de software is uit 
te breiden door de runtime bij te werken. Deze model-
gedreven aanpak heeft als voordeel dat er meerdere 
smaken van de applicatie voor verschillende soorten 
dragers in één enkele runtime te stoppen zijn. Eenzelf-
de metadata compilatie van een applicatie kan bijvoor-
beeld als een Windows-bureaubladtoepassing gestart 
worden en als een app op een mobiel device. Deze ver-
taalslag heeft alleen wel een impact op de performance 
doordat het platform voor constante interpretatie moet 
zorgen. Dit bezwaar kan ondervangen worden door 
vanuit een cache te werken bij het laden. Als er geen 
configuratie-wijzigingen zijn, zorgt dit voor een minima-
le belasting van de onderliggende systemen.

MICROSERVICES
Deze architectuurbenadering is zeker noodzakelijk als 
applicaties met behulp van low-codeplatformen in de 
vorm van microservices uitgewerkt worden. Als applica-
tieomgevingen een hoge mate van complexiteit heb-
ben, is het zinvol om applicatiecomponenten te kunnen 
opschalen zonder daarbij last te hebben van afhanke-
lijkheden in de softwareaanpak. Om die reden worden 
applicaties tegenwoordig opgedeeld in kleine stukjes, 
microservices, die horizontaal of verticaal naar behoefte 
te schalen zijn. 

Door functionaliteit op te delen in afzonderlijke micro-
services blijft het gemakkelijker om een applicatie bij 
te werken en verder te ontwikkelen. Onderliggende 
resources worden optimaal gebruikt. Het is mogelijk 
een grote stroom van gebruikers die de app in één keer 
openen te blijven bedienen. Door te werken met los-

staande services kunnen deze geautomatiseerd meer 
en minder hardware voorzieningen krijgen, zodat de 
gebruikerservaring van de applicatie niet verslechtert. 
Het is mogelijk zo’n applicatie in zijn geheel te kunnen 
schalen, maar dat is vele malen minder kosten efficiënt 
dan het opwaarderen van één of meerdere processen 
die de prestaties nadelig beïnvloeden. 

Sommige low-codeplatformen passen low-code toe aan 
de voorkant maar werken in de back-end met een meer 
traditionele programmeeromgeving om de micro-
services goed in te kunnen richten. In eerste instantie 
wordt het grootste deel van de applicatie in de model 
gebaseerde omgeving opgebouwd. Vervolgens wordt 
de applicatie aangepast om te kunnen functioneren in 
een microservices omgeving. Hierbij wordt een service-
catalogus ofwel interne app store gebruikt, waardoor 
componenten automatisch kunnen schalen en zelfher-
stellend zijn. Vervolgens wordt de applicatie in nauwe 
samenwerking met eindgebruikers verder verfijnd, om 
ervoor te zorgen dat de applicatie optimaal aansluit op 
hun behoeften en wensen. Dankzij implementatiestan-
daardisatie kan een klein DevOps-team alles wat met 
operaties te maken heeft verwerken. 

Mendix is hier een voorbeeld van waarbij de back-end 
geport wordt naar een Cloud Foundry gestandaardi-
seerd PaaS-platform. Net als bij open source varianten 
van microservices worden er best practice adviezen 
gebruikt om de ontwikkeling van cloud native applicatie 
zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Mendix verwijst 
naar de Twelve-Factor App-methodologie, die op de 
kennis en ervaring gebaseerd is van programmeurs die 
de ontwikkeling, een goede werking en de schaalbaar-
heid van honderdduizenden apps in het Heroku-plat-
form op hun naam konden schrijven.
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Figuur 11. PaaS-platformen zijn in trek. Bron: Cloudfoundry.
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Bij OutSystems is er sprake van een andere microservi-
ces aanpak. Zowel de ontwikkeling van back-end- als de 
front-end-functionaliteit vindt plaats in dit low-codeplat-
form. Bij OutSystems worden microservices per do-
mein gegroepeerd meestal een verzameling API’s die 
binnen eenzelfde bedrijfscontext vallen. In plaats van 
deze microservices rechtstreeks te benaderen, moeten 
services in een andere infrastructuur worden geplaatst 
en toepassingen zullen die services via een gestandaar-
diseerde REST API moeten benaderen. Er is gedetail-
leerde kennis nodig van de microservices benadering 
in het OutSystems-systeem om het goed toe te kunnen 
passen. Dit gaat vele malen verder dan de naam van 
low-code zou doen vermoeden.

Een aantal low-codeplatformen ondersteunt dus de 
implementatie van microservices, maar bedrijven moeten 
uitgebreid kennis hebben van belangrijke principes in het 
onderliggende platform om dit optimaal toe te kunnen 
passen. Hier zijn doorgewinterde programmeurs voor no-
dig die de consequenties van de wisselwerking tussen mi-
croservices en het onderliggende platform goed kennen 
en de mogelijkheden optimaal kunnen toepassen. Hier is 
duidelijk geen sprake meer van low-code kennis of ‘citizen 
developers’ die zo’n omgeving kunnen uitbouwen.

TRANSPARANTIE
Low-codeplatformen bieden organisaties grote moge-
lijkheden, maar er zitten ook een aantal nadelen aan 
deze platformen. Al genoemd is het feit dat er hoewel 
er minder codering toegepast wordt, er nog steeds wel 
sprake is van softwarecode die ervoor zorgt dat een 
gebruiker een werkende applicatie heeft. Of het nu gaat 
om een programmeur die ‘custom-made’ code schrijft 
of dat een platform de code genereert, in beide geval-
len kunnen er risico’s optreden rondom performance 

en security als er geen goed zicht is op de kwaliteit van 
de code. Zeker als applicaties worden ontwikkeld door 
ontwikkelaars zonder IT-achtergrond, kan dit makkelijk 
leiden tot problemen die flink in de papieren lopen. 
Naarmate het aantal applicaties in het portfolio gro-
ter wordt, en goed moet blijven functioneren met de 
kernsystemen van de applicatie en met de buitenwe-
reld, groeit het belang om transparantie te creëren in 
de kwaliteit van de applicatieomgeving. 

Er zijn hulpmiddelen om die transparantie te realise-
ren. Een voorbeeld is de Software Intelligence toolset 
van CAST Software. Softwaretests beperken zich vaak 
tot een specifieke subset van een toepassing. Proble-
men met de integratie van componenten in applicaties 
komen daardoor pas in een productieomgeving naar 
voren. In de scan van CAST Software worden ook de 
risico’s met betrekking tot de architectuur en de struc-
turele kwaliteit in een verzameling applicaties bloot 
gelegd. Dit biedt een helder en nauwkeurig inzicht in 
de manier waarop individuele componenten met elkaar 
samenhangen binnen de verschillende lagen van een 
applicatie. 

CAST Application Intelligence Platform (AIP) past alle 
beschikbare internationale standaarden en best practices 
op het gebied van security, performance en onderhoud-
baarheid toe en geeft aan welke risico’s er in de applica-
tie zitten. CAST Highlight krijg je een accuraat overzicht 
van de risico’s in een applicatie portfolio. Dit ‘fact-based’ 
inzicht helpt organisaties grip te houden op de kosten en 
risico’s in omvangrijke applicatieomgevngen, zowel die 
ontwikkeld in low-codeplatformen als applicaties die op 
andere manieren tot stand zijn gekomen.

BEVINDINGEN
De beheerkosten van low-code applicaties lijken dui-
delijk lager te liggen dan bij traditioneel ontwikkelde 
applicaties. Zo wordt adaptief onderhoud productiever 
en is correctief, preventief of perfectief onderhoud of 
afwezig of onderdeel van de licentiekosten die in reke-
ning gebracht worden. De productiviteit die in low-co-
deplatformen wordt behaald, ligt vaak rond de één uur 
per functiepunt. Dit betekent dat met deze platformen 
een productiviteit gerealiseerd wordt die niet te halen 
is in een programmeertaal als Java, waar het realiseren 
van een functiepunt al snel 8 tot 10 uur kost. 

De claims van sommige low-code providers dat het per-
centage onderhoudskosten op de totale kosten van een 
applicatie van 80% naar 50% kan dalen lijken hiermee 

Figuur 12. Gebruik PaaS-platformen is sterk toegenomen. Bron: 
Cloudfoundry.
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gegrond, mits de hoeveelheid en de kwaliteit van de 
custom-made code onder controle wordt gehouden. 
Een ander issue betreft de licentiekosten. Als er relatief 
weinig wordt ontwikkeld in het aangekochte low-code-
platform, maar er wordt wel de hoofdprijs betaald voor 
de licenties, dan is de productiviteit en snelheid moge-
lijk veel hoer dan in traditionele omgevingen, maar de 
kosten per functiepunt kunnen ook hoger uitvallen als 
naar het totale plaatje wordt gekeken.

Ook programmeurs worden productiever van low-code
Low-code maakt niet alleen ‘citizen developers’ maar 
ook ervaren ontwikkelaars productiever. De gebruiker-
sinterface van een low-codeplatform is een krachtig 
alternatief voor het handmatig doorzoeken en het 
springen in een applicatie die uit miljoenen regels code 
bestaat. De tijd om software live te brengen gaat ook 
omlaag, omdat er sprake is van geautomatiseerd testen 
en een gestroomlijnde Continuous Integration/ Conti-
nuous Deployment CI/CD) ontwikkelstraat. Er is relatief 
weinig tijd nodig om wijzigingen te testen en deze live 
te brengen. In traditionele omgevingen zijn dit activitei-
ten die veel uren kosten. 

De relatief lage beheerkosten kunnen stijgen
Uit de financiële analyses van applicatieontwikkeling 
weet METRI dat de hoofdmoot van de kosten van soft-
ware in de beheerfase gemaakt worden. Veel low-code 
applicatieomgevingen zijn nog jong. Tegelijkertijd is het 
een gegeven dat de complexiteit van deze stacks zal 
toenemen en tegelijkertijd dat het langere termijn be-
heer nog voor een aanzienlijk deel vorm moet krijgen. 
De kosten zijn voor een belangrijk deel gekoppeld aan 
de onderliggende kwaliteit van het low-codeplatform 
en de applicaties die het voortbrengt. 
Ook nu agile werken gewoongoed is geworden blikt de 
‘iron triangle’ van projectmanagement nog steeds van 
toepassing. In veel sprints wordt gebruik gemaakt van niet 
gestandaardiseerde begrotingstechnieken zoals bijvoor-
beeld story points. Hierdoor is er in veel sprints sprake 
van een onrealistische scope. Aangezien er commitment 
is om alles op te leveren, teams niet groter worden of 
meer tijd krijgen, komt bij agile werken de kwaliteit van de 
software in veel gevallen lager uit dan wenselijk is. Ook in 
low-codeplatformen zal de kwaliteit van softwarecode een 
belangrijke factor zijn om de beheerkosten te reduceren. 
Dit is een realiteit waarmee zowel leveranciers als hun af-
nemers niet omheen kunnen. Wordt de kwaliteit een issue 
dan zullen vroeg of laat de beheerkosten stijgen.

GOVERNANCE IS ESSENTIEEL IN GROTE LOW-CODE-
APPLICATIEOMGEVINGEN 

In sommige organisaties brengen low-codeplatfor-
men in korte tijd tientallen apps voort. In zo’n situatie 
moeten in de low-codeomgeving goede waarborgen 
ingebouwd zijn om governance op de applicatie-archi-
tectuur te kunnen houden. De grotere low-codeplatfor-
men hebben hier voorzieningen voor aan boord om in 
zo’n omgeving de flexibiliteit te handhaven en kosten 
in de hand te houden. Ook organisatorisch is veel te 
winnen door met een ‘Centre of Excellence’ te werken 
waarin nieuwe rollen als applicatie-architect, een ‘user 
experience’ expert en een DevOps-engineer een plaats 
krijgen van grote toegevoegde waarde. Tegelijkertijd 
moet je je bewust zijn van de plussen en minnen van 
een low-codeplatform. Er zijn mogelijk applicaties die 
minder geschikt zijn voor low-code. 

HOUD MAATWERK BEHEERSBAAR
In enterprise omgevingen is maatwerk softwarecode een 
gegeven ook als er primair gewerkt wordt vanuit een 
low-codeplatform. Het is essentieel om op een metho-
dische manier met maatwerk om te gaan. Net zoals bij 
commercial off-the-shelf pakketsoftware worden de cor-
rectieve beheerkosten van low-codeplatformen voor een 
groot deel bepaald door de mate van ‘customization’. 
Hoewel de low-codeplatformen de mogelijkheid bieden 
veel functionaliteit te genereren vanuit een model, zijn er 
in complexere applicatieomgevingen vrijwel altijd ook 
programmaonderdelen nodig die met coderen tot stand 
komen. Organisaties lopen tegen beheeruitzonderingen 
aan als er een ongebreidelde groei van uitbreidingen 
op applicaties plaatsvinden die elk weer onderhouden 
moeten worden. Een methodische aanpak zorgt ervoor 
dat dit soort maatwerk beheersbaar blijft.

DE MOTORKAP VAN LOW-CODE MOET OPEN BIJ 
ZWARE TOEPASSINGEN
Naarmate low-code applicatieomgevingen de moge-
lijkheden en functionaliteit van legacy applicaties steeds 
meer evenaren, is er gedetailleerd inzicht nodig hoe 
low-code-software ingrijpt op de onderliggende hard-
ware systemen. Om inzicht te krijgen in de wisselwerking 
tussen de software en het onderliggende platform is 
het nodig om vast te stellen hoe een low-codeplatform 
de modellen vertaalt naar machinecode die door het 
onderliggende platform begrepen en uitgevoerd kan 
worden. Als je de ‘motorkap’ van deze technologie open 
wordt gedaan, dan zijn er twee, fundamenteel verschil-
lende architecturale benaderingen van low-code. Er zijn 
low-codeplatformen die werken met codegeneratie in 
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het platform zelf. Bij de andere smaak is er een modelge-
stuurde aanpak waarbij de vertaalslag niet in het low-co-
desysteem, maar pas in het doelplatform plaatsvindt. 
Elk van deze benaderingen heeft zijn voor- nadelen die 
door klantorganisaties goed begrepen moet worden als 
zij een low-codeplatform aanwijzen als basis voor een 
nieuwe enterprise applicatie.

OOK BIJ MICROSERVICES OP BASIS VAN LOW-CODE 
IS TRANSPARANTIE NODIG

Uitgebreide low-codeplatformen zoals die van Mendix 
en OutSystems ondersteunen de implementatie van mi-
croservices. Bedrijven zullen uitgebreide kennis moeten 
hebben van essentiële principes in het onderliggende 
platform en in best practices voor het bouwen en onder-
houden van een uitgebreide microservices omgeving. 
Hier zijn doorgewinterde programmeurs voor nodig die 
de consequenties van de wisselwerking tussen microser-
vices en het onderliggende platform goed kennen en de 
mogelijkheden van DevOps optimaal kunnen toepassen. 
Als dit soort omgevingen de drager worden voor crucia-
le bedrijfskritische processen dan zal transparantie in de 
structurele kwaliteit en de mogelijke risico’s in de soft-
ware een belangrijke maatregel zijn om tot aanvaardbare 
bedrijfsrisico’s te komen. Er zijn hulpmiddelen om deze 
kwaliteit en risico’s inzichtelijk te maken.
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4Elke onderneming denkt na over innovatie. De standaard waar-
mee legacy wordt benaderd, is verschoven van een kostenper-
spectief naar waardecreatie. Software stimuleert waarde door 
nieuwe bedrijfsmodellen en marktkansen mogelijk te maken. 
Een low-codeplatform is in te zetten om de code van oude sys-
temen deels te herschrijven en zo stap voor stap een digitaal 
bedrijf uit te bouwen. Maar transparantie blijft noodzakelijk om 
te controleren of de softwarecode efficiënt, veilig en schaalbaar 
is. Zo weet je zeker of het tegen een stootje kan.

Veel innovatie is software gedreven, maar waar zijn de programmeurs? Er zijn 
nieuwe ontwikkeltools op de markt waarmee werknemers zonder programmeer-
kennis kunnen bijdragen aan applicatieontwikkeling. Met low-codeplatformen 
kan een nieuwe generatie ‘citizen developers’ zelf software schrijven. “Mijn gevoel 
bij zulke low-code platforms is vrij conservatief”, zegt Lev Lesokhin. Hij is verant-
woordelijk voor de software intelligence-strategie, analytics, thought leadership 
en de wereldwijde productmarketing van CAST Software, een specialist in soft-
ware kwaliteitsmetingen. Lesokhin is daarnaast lid van de raden van bestuur van 
het Consortium voor IT Software Quality en de TMMI Foundation en heeft vele 
jaren ervaring als ontwikkelaar en manager van applicatieontwikkelteams. 

Deze nieuwe doelgroep zal weinig problemen tegenkomen als zij hun eerste mi-
nimal viable products bouwen. “Ze zullen snel vooruitgang boeken en hun port-
folio aan toepassingen uitbreiden, maar zodra je een dergelijk platform probeert 
te gebruiken om een bedrijf op grote schaal met functionaliteit te ondersteunen, 
zul je zien dat er scheurtjes gaan optreden”, vervolgt Lesokhin. “Wanneer je 
een grotere verzameling applicaties bouwt, wordt portfoliobeheer belangrijk. 
Je krijgt te maken met architectuur issues en je hebt gedetailleerde informatie 
over de onderliggende technologie nodig om de juiste oplossing te vinden. Je 
moet begrijpen welke principes in een low-codeplatform de implementatie van 
softwarecode op het onderliggende platform bepalen. Je moet de specifieke 
details leren kennen van de services-laag, de API-frameworks of microservices 
die in de IT-omgeving worden gebruikt om specifieke bedrijfsprocessen mogelijk 
te maken. Roept de software van een specifieke toepassing API’s op een juiste 
manier aan of zijn de referenties naar een microservices omgeving op een cor-
recte manier gedaan? De enthousiaste start met deze platforms kan alleen in een 
bedrijfsomgeving op tempo blijven als deze platforms de juiste voorzieningen 
hebben om efficiënte, schaalbare, robuuste en veilige software te maken. Zelfs als 
de toepassing complex begint te worden heb je dan de juiste basis.”

Transparantie is essentieel. Met de toolset van CAST kun je de werkelijke toestand 
van bedrijfssystemen onderzoeken, door een analyse die verder gaat dan het 
niveau van individuele componenten. In de scan wordt ook de architectuur en de 
structurele complexiteit in een verzameling applicaties bloot gelegd. Dit biedt 
een holistisch inzicht in de manier waarop individuele componenten met elkaar 
samenhangen in verschillende lagen van de applicatie en de risico’s die daarmee 
gepaard gaan. Softwaretests zijn niet voldoende, want deze beperken zich vaak 
tot een specifieke subset van een toepassing. Problemen met de integratie van 
componenten in applicaties komen daardoor pas in een productieomgeving naar 
voren.
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MODIEUZE TREND
Ook low-codeplatformen hebben voorzieningen nodig 
om een goede werking te kunnen controleren en de 
applicatieomgeving te kunnen onderhouden. Eerdere 
trends in de softwareontwikkeling hebben laten zien 
dat dit soort features er lang niet altijd in zitten als de 
markt overspoeld wordt door een modieuze trend. 
Lesokhin geeft Computer-Aided Software Engineering 
(CASE)-technologieën, die in de jaren 1990 populair 
werden als voorbeeld. Er zaten in dit soort tools tal van 
mogelijkheden om softwareontwikkeling te versnellen. 
Deze systemen evalueerden op een logische en seman-
tische manier software- en systeemontwerpdiagrammen 
en hielpen ontwikkelaars door de interacties voor hun 
rekening te nemen die optreden tussen de omgevings-
componenten en tussen de gebruikers van de omge-
ving en de omgeving zelf.

CASE werd gezien als een heilige graal waarmee je 
zowel kon besparen op tijd en kosten van softwareont-
wikkeling. Daarnaast kon je tegelijkertijd de kwaliteit 
van software verder opkrikken. Dat maakte deze tools 
erg populair in de markt. De omzet in de wereldwijde 
markt voor CASE-tools bedroeg in 1990 naar schatting 
4,8 miljard dollar. Dit steeg op het hoogtepunt in 1995 
zelfs tot 12,1 miljard. Toch kwamen deze tools uiteinde-
lijk ongebruikt op de plank te liggen. Dat kwam omdat 
cruciale stappen in de levenscyclus van softwareont-
wikkeling, zoals planning, het eruit filteren van fouten, 
het testen en de implementatie en deployment van de 
software lastig bleven. Deze tools konden de belofte 
van gestroomlijnde softwareontwikkeling in de praktijk 
onvoldoende waarmaken.

SHADOW IT
Op dit moment zijn low-codeplatforms sterk opgeko-
men in de markt. “Je zou het kunnen bestempelen als 
shadow-IT”, vervolgt Lesokhin. “Het is vrij simpel: als het 
de business van pas komt, zal IT het moeten ondersteu-
nen en omarmen. Ik kan me de populariteit van Micro-
soft Access in de jaren negentig nog herinneren. Als 
ontwikkelaars maakten we een kopie van de productie-
gegevens en gebruikten we dat als basis om een apart 
systeem voor een afdeling binnen eenzelfde organisatie 
te maken. Zodra dit soort toepassingen een aansluiting 
nodig hadden op de centrale productiegegevens, nam 
IT het beheer over. Deze applicaties die we samenstel-
len met Microsoft Access waren een ideaal startpunt 
nieuwe applicatiewensen duidelijk te krijgen. 

Dit keer zijn het low-codeplatformen die bedrijven 
toegang tot innovatie bieden en mogelijkheden geven 
om sneller software te ontwikkelen. In zekere zin is een 
low-code-platform waarin citizen developers uit de 
business en programmeurs nauw samenwerken een 
goede ontwikkeling. “Die nauwe samenwerking tussen 
business en IT is een belangrijke troef”, vertelt Lesokhin. 
“In de marge kun je snel en zonder veel omkijken tal 
van toepassingen ontwikkelen. Uiteindelijk blijven daar 
een aantal centrale en essentiële applicaties van over. 
Deze wil je breder toepassen en je moet ze dan ook aan 
centrale databases koppelen. Maar vroeg of laat zullen 
er zwaardere applicaties moeten komen, die komen te 
vallen onder de controle van en ondersteuning door IT. 
In zo’n geval moet je deze applicaties ‘industrialiseren’, 
door ze naar de kernsystemen te brengen en ze aan te 
sluiten op legacy-software. Om dat te kunnen doen heb 
je de juiste controlemiddelen en de juiste applicatie-ar-
chitectuur nodig.”

SLEPEN EN NEERZETTEN
Met een grafische interface en het tekenen van proces-
sen kan men ver komen, maar je kunt niet alles doen. 
Nadat een applicatiebouwer klaar is met het slepen en 
neerzetten van alle elementen van een applicatie, moet 
het systeem softwarecode genereren door een applica-
tie te compileren en live te brengen op een platform. In 
veel gevallen biedt een low-codeplatform niet het juiste 
detailniveau om bedrijfsprocessen adequaat te kunnen 
ondersteunen. “Neem Salesforce, dat ik uit ervaring het 
beste ken”, vertelt Lesohkin. “Dit SaaS-platform wordt 
door organisaties ingezet voor verkoop en optimale on-
dersteuning van klanten. In dit platform zit ook low-co-
defunctionaliteit. Het grootste deel wordt in de vorm 
van SaaS afgenomen, maar er kunnen door bedrijven 
toevoegingen ontwikkeld worden vanuit de low-co-
de voorziening. Rond de randen van deze SaaS-en 
PaaS-voorzieningen heb je de kennis en kunde nodig 
van een traditionele programmeur. Dat is nodig om de 
eigenaardigheden van bedrijfsprocessen in te kunnen 
vullen en te ondersteunen.”

Neem bijvoorbeeld een callcentertoepassing die wordt 
gebruikt om oproepen in het klantverzorgingsproces 
af te handelen. Als je dit systeem live wilt brengen voor 
een specifieke afdeling dan zal het niet zo lastig zijn om 
dit in een low-code-omgeving op te zetten en aan de 
praat te krijgen. Maar als zo’n systeem naar een enter-
prise niveau getild moet worden, moet je verschillende 
processen kunnen ondersteunen. Dat betekent vaak het 
ondersteunen van verschillende contexten met elk 
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hun variabelen. Dit geeft een systeem complexiteit, die 
alleen gedeeltelijk is op te vangen door aanpassingen 
in de software. 

Bij low-code software zul je waarschijnlijk een verge-
lijkbaar patroon zien. Het grootste deel is goed in te 
richten in een SaaS-platform zeker als je dit kunt aanvul-
len met het realiseren van applicaties in een low-code 
omgeving. Op enterprise niveau heb je nog steeds 
maatwerk nodig en de mogelijkheid om softwarecode 
op een ouderwetse manier te schrijven, aan te passen 
en toe te voegen aan het low-codeplatform. Je hebt 
nog steeds de mogelijkheid om softwarecode bij te 
werken mocht een specifiek proces dat nodig hebben.

Je hebt deze aanpassing ook nodig vanwege de onder-
houdbaarheid. In een enterprise omgeving loop je bijna 
altijd tegen beheerproblemen aan door een ongebrei-
delde groei van applicaties. Dat zal zeker het geval zijn 
als deze software vrij eenvoudig is om te ontwikkelen. 
Een effectieve beheerstrategie voor zo’n applicatieport-
folio is absolute noodzaak. Als het aantal afdelingsappli-
caties, dat de onderneming moet ondersteunen, explo-
deert, worden de ondersteuning en het onderhoud van 
de stack duurder. In je beheerinspanning moet je dan 
focus en activiteiten op de juiste manier kunnen sturen. 
Dat betekent dat softwareontwikkelaars code handma-
tig moeten kunnen checken om te zien wat er gebeurt 
in de interactie tussen de software en het onderlig-
gende platform. In het eerdergenoemde voorbeeld 
van Salesforce kunnen organisaties dat doen in de 
Apex-ontwikkeltaal die in dit PaaS-platform verwerkt zit. 
Maar dit moet doordacht gebeuren, want voordat je het 
weet zit je met een omslachtig onderhoudsproces van 
een codebasis waar je het begin en einde niet van kent.

Je hebt afzonderlijke voorzieningen nodig om op de 
juiste manier met dit soort aanpassingen in de software-
code om te gaan. Er kunnen bijvoorbeeld specifieke 
plekken in de softwarecode zitten waarin ontwikkelaars 
hun aanpassingen in stoppen. Door dat op een aparte 
plek te doen, blijven deze afzonderlijke onderdelen van 
de software overeind als er een update van de stan-
daardcomponenten van een systeem voorbijkomt. Met 
deze methode voorkom je dat bedrijfseigen aanpassin-
gen geraakt worden door updates in het platform.

AANNAMES
In een grote omgeving is het nodig om voor de orga-
nisatie specifieke wijzigingen in de softwarecode op 
te nemen in het applicatieportfolio van een SaaS-om-

Technical debt
Technical debt is een veel gebruikte term in soft-
wareontwikkeling die de impliciete kosten van 
onderhoud probeert aan te geven. Door voor een 
snelle oplossing te kiezen in plaats van een issue 
fundamenteel aan te pakken zul je op een later mo-
ment dit alsnog moeten doen wil je verder komen 
met een applicatie. Zo zijn wijzigingen in software 
die op een bepaald moment niet worden uitge-
voerd te zien als een schuld die op een later tijdstip 
in de toekomst moet worden ingelost. Technical 
debt is niet noodzakelijk een slechte keuze, soms is 
het noodzakelijk om projecten te versnellen. Net als 
financiële schulden, brengen deze onvoltooide wij-
zigingen echter rente met zich mee, waardoor het 
lastig wordt om met een project verder te komen. 
Naarmate een applicatiestack ouder wordt, hoopt 
de technische schuld zich steeds verder op. Daarom 
zijn de totale eigendomskosten (TCO) een belang-
rijke KPI in softwareontwikkeling.

Ongeacht of softwarecode wordt gegenereerd door 
een mens of een computer, de kosten ervan zijn reëel. 
De ervaring leert dat de kosten om een applicatie te 
bouwen gemiddeld 8 procent zijn van de kosten van 
de applicatie tijdens de levensduur. Van een software-
ontwikkelproject met een budget van 80 duizend 
euro loopt de TCO dus op tot één miljoen. Daarom 
is sturen op kwaliteit en onderhoudbaarheid van de 
software essentieel. Het is belangrijk om richtlijnen 
voor ontwikkeling op te stellen en die te handhaven. 
Als vuistregel is het noodzakelijk om ten minste één 
technische sprint voor het inlossen van technical debt 
te plannen op drie functionele sprints. Creëer een 
mechanisme om de structurele kwaliteit van projec-
ten voor code en architectuur te volgen. Traditionele 
testen zijn aan te vullen met systeemintegratietests, 
om transparant te maken of de interacties tussen de 
modules van een softwaresysteem op een goede 
manier zijn uitgevoerd.
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geving. Die voorziening moet erin zitten. Neem het 
daarnaast ook niet voor waar aan dat de softwarecode 
zoals een low-codeplatform dat genereert van zichzelf 
veilig en efficiënt is. “Als je een verzameling toepassin-
gen van enige omvang aan het bouwen bent, moet je er 
zeker van zijn dat de applicaties die je creëert veilig zijn 
en efficiënt gebruik maken van het onderliggende plat-
form”, verduidelijkt Lesokhin. “Neem niet zomaar van 
een leverancier aan dat dit het geval is. Enterprise-klan-
ten moeten de onderhoudbaarheid van de codebasis 
analyseren om de TCO op de langere termijn binnen 
de perken te kunnen houden. Low-codeplatformen zijn 
erop gericht om snel functionaliteit te bouwen, maar 
op de lange termijn kan de kwaliteit en de veiligheid 
van deze applicaties problematisch worden. We zien 
veel codegeneratoren van leveranciers van oplossingen 
voor bedrijfsprocesbeheer waarbij nogal wat mis is met 
de structurele kwaliteit van componenten waaruit een 
applicatie is opgebouwd. Als gebruikersorganisatie zul 
je dit kwaliteitsaspect bij het beheer van deze applica-
tiestack moeten kunnen monitoren.”

Er is een reële kans dat de flexibiliteit, waarmee applica-
ties snel gebouwd kunnen worden, het beheer van deze 
applicatiestack lastiger maakt. Maar weinig bedrijven 
maken een nauwgezette inventarisatie van hun applica-
tiestack. Toepassingen met vergelijkbare functionaliteit 
worden niet gedeeld door bedrijfsafdelingen in een 
grotere organisatie, maar elke bedrijfsunit gebruikt 
zijn eigen app. Het is tenslotte moeilijk om de business 
tot overeenstemming te bewegen bij het gezamenlijk 
gebruik van software. Door deze losse houding neemt 
de complexiteit van het beheer exponentieel toe. Als 
een wijziging doorgevoerd wordt in een aanzienlijke 
verzameling softwarecode, is het nodig om tegelijkertijd 
gecoördineerd wijzigingen op andere plekken in de 
applicatiestack aan te brengen. Of er aantekeningen 
over te maken zodat later duidelijk wordt welke oplos-
singsrichting is gekozen.

TRANSPARANTIE
Elke organisatie denkt na over vernieuwing van lega-
cy-software. “Het is een goede zaak dat digitalisering 
de aandacht heeft verlegd van kosten naar waarde”, 
besluit Lesokhin. “De focus ligt nu op de mogelijkheid 
om sneller dingen met software te doen of om pro-
cessen beter te ondersteunen met digitale initiatieven. 
De reële voordelen van low-codeplatformen, zoals het 
faciliteren van ‘citizen developers’ die op eigen kracht 
applicaties samenstellen, zijn een aantrekkelijke optie 
voor bedrijven. Maar ze moeten zich tegelijkertijd reali-

seren dat deze vrijheid gepaard moet gaan met bepaal-
de verplichtingen om het beheersbaar te houden. Zo 
kan een uitgebreide applicatiestack die met low-code 
gemaakt is niet zonder monitoring van de kwaliteit. Ook 
op dit vlak heeft de tijd niet stil gestaan. Er zijn goede 
hulpmiddelen om ‘checks and balances’ uit te voeren 
in zo’n applicatiestack. Deze bieden transparantie in 
softwarecode op een gestandaardiseerde manier. Het is 
de specialiteit van CAST om zo de vinger aan de pols te 
houden bij het bouwen en beheren van bedrijfs kriti-
sche applicaties.”
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5Nieuwe software is voor veel organisaties de manier om in 
verbinding te blijven met consumenten en de markt. Gezien het 
groeiende tekort aan programmeurs zullen op software geba-
seerde innovaties op een nieuwe manier tot stand moeten ko-
men. Een gesprek met Johan den Haan, CTO en VP engineering 
bij low-code leverancier Mendix over innovaties die de vaak 
bestaande kloof tussen IT en business helpen dichtmaken.

“Toen Mendix in 2005 begon, verliep softwareontwikkeling binnen ondernemin-
gen helemaal niet goed”, vertelt Johan den Haan, die sinds twee maanden na de 
start bij het bedrijf betrokken is. “IT-projecten voldeden aan de lopende band niet 
aan de verwachtingen of faalden compleet. Een belangrijke oorzaak was gebrek-
kige communicatie tussen business en IT, slechte afstemming van de verwachtin-
gen rond applicaties. Dat komt omdat bij het bouwen van een softwareproduct 
in het begin de ideeën vaag zijn en later door voortschrijdend inzicht pas helder 
worden. Een belangrijke manier om het gat tussen business en IT te verkleinen is 
modelgebaseerd software te ontwikkelen. Visuele modellen creëren een taal die 
zowel door de business als IT begrepen wordt. Is het model klaar dan genereert 
het systeem zelf de softwarecode.”

EVANGELISATIE
Iedereen kende het probleem van een matige aansluiting van IT op business 
wensen, maar toch vergde de oplossing waar Mendix mee kwam de nodige 
evangelisatie, aldus Den Haan. Er waren de nodige reserves rond 4GL-omgevin-
gen – de vierde generatie programmeertalen. Met functionaliteiten als model-
lering en een grafische gebruikersinterface probeerden zij het programmeren 
laagdrempeliger en productiever te maken. Door hun gesloten karakter misten 
zij de flexibiliteit om te integreren met bestaande toepassingen of andere talen. 
Toen er in de markt een paradigmaverschuiving ontstond waarin de desktop 
overschaduwd werd door mobiele en web gebaseerde toepassingen kwam de 
doodsteek. 

Vanaf de start heeft Mendix deze pijnpunten van goede ondersteuning van 
online platformen en voldoende integratie wel geadresseerd en tegelijkertijd de 
voordelen van modellering behouden. “Gelukkig waren er CIO’s die de pijn on-
derkenden, onze visie begrepen en deelden, en op een vroeg moment in Mendix 
stapten als klant”, vertelt Den Haan. “Dat heeft ons in staat gesteld om de visie 
op softwareontwikkeling uit te werken. Onze klanten kopen nu niet alleen een 
low-code softwareplatform, ze nemen een abonnement op innovatie.” 
Mendix is heel vroeg strategisch in het cloud leveringsmodel gestapt. Dat heeft 
belangrijke voordelen opgeleverd. Het stelde het bedrijf in staat om met een 
hoge frequentie nieuwe versies van de modelleeromgeving uit te brengen. 
Daarnaast zat door deze keuze ook de nodige flexibiliteit in het onderliggende 
platform. “Omdat we high-level visuele modellen hebben, kunnen we de onder-
liggende technologie vervangen zonder dat de klant zijn modellen hoeft aan te 
passen”, vervolgt Den Haan. “Een specifiek model van een organisatie is altijd 
uit te breiden met handmatige geschreven softwarecode. Aan de backend kant 
ondersteunt de Mendix-moduleertaal hiervoor Java en aan de frontend kant 
met JavaScript. Als je specifieke business functionaliteit niet kunt uitdrukken in 
de Mendix-moduleertaal, dan zit je dus niet vast. Vanuit het Mendix-model kun 
je Java aanroepen en in Java kun je alle modelelementen aanroepen. Dus dat 
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is naadloze integratie. Inmiddels hoeven niet meer te 
overtuigen, bedrijven komen naar ons toe. Klanten 
staan open voor een nieuw platform.” 

LEVENSCYCLUS
Wat zijn de succesfactoren van een low-code platform? 
Den Haan: “Ten eerste een optimale ondersteuning van 
de hele levenscyclus van een applicatie. Je kunt je wel 
alléén op ontwikkeling richten, maar daarna gaat een 
applicatie in productie. De levenscyclus is wat dat be-
treft zoveel langer dan de bouwfase alleen. Een succes-
volle manier van werken gaat van idee tot ontwikkeling 
tot implementatie tot het verzamelen van feedback, en 
dan opnieuw ideeën genereren en een nieuwe versie 
ontwikkelen en vervolgens uitbrengen in productie. Je 
moet de business betrekken in de hele cyclus, zodat je 
daar óók snelheid haalt.”

Mendix ondersteunt bedrijven die low-code inzetten 
dan ook bij deze taak, vertelt Den Haan. “Daar zit, denk 
ik, het verschil met onze concurrenten. We richten ons 
vanaf het begin op het samenbrengen van business en 
IT. We ondersteunen het proces om in gemengde busi-
ness IT devops teams samen te werken aan de bouw 
van applicaties optimaal. Mensen uit de business als 
domeinexperts, participeren samen met ontwikkelaars 
volop in de bouw van applicaties.” Geen enkele andere 
low-code leverancier bedient zo’n breed scala aan pro-
grammeurs, volgens Den Haan: van citizen developer 
tot professionele ontwikkelaar.

Voor de ‘eindgebruiker’ is Mendix er in twee omgevin-
gen: de desktop voor professionele programmeurs en 
web-based, helemaal gericht op de business. Voor deze 
simpeler versie hoeven gebruikers niets te installeren. 
Zo kan de business bijdragen aan de ontwikkeling en 
naadloos samenwerken met anderen. Mensen kunnen 
een model aanpassen en becommentariëren. “Ook 
stakeholders die niet naar het model kijken kunnen 
meediscussiëren via een mobiele app of een web-ba-
sed portal, waar ook de feedback van eindgebruikers 
binnenkomt. Zo kan iedereen onderdeel zijn van het 
gesprek.” 

‘Enterprise readiness’ is een andere succesfactor van 
een goed low-code platform. “Een modelgedreven 
omgeving bouwen voor het ontwikkelen van simpele 
applicaties is niet zo moeilijk”, zegt Den Haan. “Maar 
enterprise-applicaties waarbij integratie, performance, 
schaalbaarheid, security en compliancy komen kijken, 
zijn een ander verhaal. Onze drie kern-productprincipes 

zijn speed, collaboration, en control. Die eerste twee 
zijn gemakkelijk haalbaar bij een simpele app, maar 
bij een enterprise-applicatie is het een uitdaging, die 
wij oplossen. En voor wat het productprincipe control 
betreft, hebben we security-certificeringen voor onze 
cloud en onze producten.”

DYNAMISCHE CLOUD
Een product met grote innovatieve waarde loopt altijd 
het risico om door concurrentie ingehaald te worden. Is 
Den Haan er niet bang voor dat de innovatieve kracht 
van Mendix ‘in de grindbak’ belandt? Hij zegt zich zeer 
bewust te zijn van het risico. Het voorbeeld van ERP-le-
verancier SAP valt, dat twintig jaar geleden als grote 
innovator in de markt gold. “We leven nu in een andere 
wereld”, stelt Den Haan. “Een groot deel van ons plat-
form is SaaS, met dagelijkse deployments. Mendix on-
dersteunt Cloudfoundry gebaseerde clouddiensten als 
IBM Bluemix, het SAP-cloudplatform en public clouds 
als AWS en Microsoft Azure. Mendix-applicaties onder-
steunen ook Docker of Kubernetes gebaseerde micro-
services architecturen. Of on premise implementaties. 
We kunnen heel snel innoveren in het onderliggende 
platform. We kunnen dat vooral blijven doen ook als er 
een groot aantal applicaties op draaien.”

Het opwaarderingsmodel ondersteunt deze flexibiliteit. 
Mendix kan continu nieuwe versies uitbrengen van het 
platform zonder dat klanten daarin per se mee moeten. 
Zo komt er maandelijks een update van de modelleer-
omgeving uit. Klanten kunnen zelf kiezen wanneer hun 
omgeving mee gaat in die opwaardering. Ook al kiest 
een klant voor een nieuwe versie van de modelleer-
omgeving, de functies uit eerdere versies worden nog 
steeds ondersteund, zodat oudere applicaties blijven 
werken. Dit betekent dat het platform ‘backwards 
compatible’ is. Meer dan de helft van de Mendix-klan-
ten draait op de laatste grote release, versie 7, in hun 
productieomgeving. Deze dynamische ondersteuning 
betreft ook het platform waar de applicaties op draaien. 
Het systeem stelt zelf vast wat de versie is van het door 
de klant gebruikte model en koppelt daar de juiste 
runtime-omgeving aan.

Dus het snel kunnen innoveren in de SaaS-omgeving 
en het niet vastzitten aan de migratie-uitdagingen van 
klanten zorgt ervoor dat Mendix niet in de grindbak 
terechtkomt. Verwacht Den Haan niet dat low-code-le-
veranciers hetzelfde lot beschoren is als startups in 
de markt voor business intelligence (BI), die tien jaar 
geleden door ERP-leveranciers zijn overgenomen? “Er 
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zal een consolidatie komen van zelfstandige spelers 
die aanzienlijk groter worden. Consolidatie zal nog wel 
even duren. Grote softwaremakers komen er vroeg of 
laat achter dat ze een low-code capability missen. Dat 
wordt dan acquireren of zelf bouwen. Dat laatste is niet 
zo gemakkelijk. Mendix en andere low-code leveran-
ciers hebben meer dan tien jaar investering in hun 
platformen zitten. We zijn goed voorgesorteerd, omdat 
we nu we als leider opereren in deze markt. Zeker na de 
overname door Siemens.”

VIER SOORTEN TOEPASSINGEN
De toepassingen die klanten met Mendix bouwen, 
vallen in vier categorieën uiteen. Mobile is lang een 
driver geweest voor low-code. Veel bedrijven voelden 
de druk om aan te sluiten bij de sterk opkomende 
voorkeur van consumenten voor apps, maar het ontbrak 
hen aan kennis en de juiste middelen. Mendix is in dat 
gat gestapt door klanten te begeleiden bij hun ontwik-
keltraject en het samenbrengen van business en IT. De 
tweede categorie is het grootste, en beslaat operatio-
nal efficiency apps voor interne medewerkers om de 
workflow te verbeteren en zaken te automatiseren. In de 
verzekeringswereld bijvoorbeeld wordt deze categorie 
apps vaak ingezet voor claims-management. Bestaande 
processen worden dan via straight-through processing 
verwerkt in een geheel nieuwe app. 

Deze categorie gaat over in een derde: customer en-
gagement, zoals een mobiele app waarmee klanten zelf 
een claim kunnen indienen. Of een Mendix-app van een 
energieleverancier, waarmee klanten contracten kun-
nen afsluiten en slimme meters kunnen bestellen. Daar 
gaat operational efficiency hand in hand met customer 
engagement. 

Op dit moment komt er steeds meer vraag naar het 
ondersteunen van uitgebreide innovatieprogramma’s 
op de low-code markt, lijkt het bedrijf goed gepositi-
oneerd om die rol te blijven vervullen. De vierde cate-
gorie wordt gevormd door legacy-transformaties. “Dat 
is meestal niet waar klanten beginnen, ze beginnen 
eerder bij een van de andere categorieën. Maar als je 
daarin succesvol bent, kom je al snel uit op de vervan-
ging van legacy. Dat is een trend in de markt: low-code 
is aan het opschuiven naar mission-critical-systemen. 
Bijvoorbeeld bij banken die verstrekken van leningen 
volledig laten afhandelen door een met low-code ge-
modelleerde applicatie.”

Dat opschuiven komt ook omdat het bedrijven in staat 
stelt om nieuwe technologie toe te passen in hun kern-
processen. Een innovatieve categorie van smart apps 
die bijvoorbeeld van IoT en machine learning gebruik-
maken: een app die weet waar de gebruiker is, wat 
deze doet en die met die data iets slims kan doen. De 
app komt als het ware naar de gebruiker toe, in plaats 
van dat de gebruiker de app hoeft te openen. Daarach-
ter zit een enorme stack aan nieuwe technologie, waar-
voor low-code een oplossing is. Daardoor kun je ook 
heel snel nieuwe dingen toepassen in je applicaties. 

MENDIX WORDT ONDERDEEL VAN SIEMENS
Het van oorsprong Nederlandse Mendix is opge-
richt in 2005 en verhuisde het hoofdkantoor naar 
de VS in 2012. Het bedrijf telt inmiddels ruim 400 
medewerkers. Mendix heeft in twee verschillende 
rondes externe financiering opgehaald: 13 miljoen 
dollar in 2011 en 25 miljoen in 2014. Sinds begin 
oktober is het bedrijf onderdeel van Siemens, waar-
door er significante, nieuwe investeringen komen in 
het bedrijf.

 
Mendix heeft volop aansluiting gevonden voor 
de low-code aanpak in de markt. Sinds septem-
ber 2017 heeft het bedrijf een reseller agreement 
met SAP, dat het Mendix-platform inclusief gega-
randeerde integratie plus ondersteuning aan zijn 
klanten beschikbaar stelt. Begin 2018 kwam er 
een soortgelijke overeenkomst met IBM bij. Beide 
samenwerkingen zijn niet exclusief. Daarnaast heeft 
Mendix een uitgebreid netwerk van partners, waar-
onder Accenture, Blue Box, Bodhtree, Capgemini, 
HP, Mphasis, Pariveda Solutions, Pegamento, Pivotal, 
Sogeti en UST Global. 

Mendix is op een brede waaier aan cloudplatfor-
men toe te passen. Het bedrijf is lid van de Cloud 
Foundry Foundation, een cloud-applicatieplatform 
gebaseerd op open source en ondersteund door 
grote cloud-partijen zoals Cisco, Google, IBM, 
Microsoft en SAP, en system integrators als Ac-
centure, Atos, Capgemini en Cognizant. Het Men-
dix-platform ondersteunt alle systemen die op het 
PaaS-framework van deze organisatie zijn geba-
seerd. Ook ondersteunt het Docker en Kubernetes, 
waarmee het een belangrijke voorziening is om 
microservices te implementeren. 
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NOODZAAK
De noodzaak voor nieuwe software is groot, maar het 
aantal programmeurs houdt geen gelijke tred. Over 
twee jaar zijn er naar verwachting vijf keer meer banen 
dan beschikbare programmeurs. Allerlei initiatieven om 
scholieren aan het programmeren te krijgen, zullen in 
het meest optimistische geval leiden tot twintig procent 
meer informaticastudenten, schat Den Haan. “Zij stu-
deren pas over vier tot vijf jaar af: een druppel op een 
gloeiende plaat. We hebben een paradigma shift nodig 
om op een heel andere manier software te creëren 
en dat kan met low-code. Niet alleen tien keer sneller 
software ontwikkelen maar ook met een tien keer zo 
grote groep mensen. Dan kun je een significante impact 
maken.”

Het is juist dat verbreden van de doelgroep, waar-
door organisaties hun softwareontwikkeling slagkracht 
kunnen geven. “De impact van ons platform is dat 
mensen meer ideeën spuien. Heel vaak worden initia-
tieven van nieuwe mensen binnen een organisatie in de 
kiem gesmoord. Als wij bij een nieuwe klant beginnen 
proberen we binnen dertig dagen de eerste applicatie 
live te krijgen. Is dat succesvol dan komt er vaak al snel 
een stortvloed aan ideeën voor innovatie. Mensen doen 
graag hun duit in het zakje om hun organisatie bij de 
tijd en relevant te houden.” 

Low-code is nu een van de belangrijke methoden om 
software te ontwikkelen binnen een enterprise. En dan 
gaat het niet meer om de vraag hoe belangrijk een 
applicatie is of hoe stabiel deze moet zijn, maar meer 
welk type applicatie goed past bij low-code, aldus Den 
Haan. Een machine learning algoritme leent zich door 
zijn karakter en impact op een applicatie niet om in een 
low-code platform geschreven te worden. Maar dat 
geldt wel voor de app die je bovenop zo’n algoritme 
bouwt. Die wendbaarheid om in Java geschreven soft-
ware te kunnen verwerken helpt zeker bij de integratie 
met een legacysysteem.

DIEPE INTEGRATIE
Mendix heeft strategische partnerships afgesloten met 
SAP en IBM. “SAP ziet de noodzaak voor low-code, 
maar bouwt het niet zelf. Mendix staat op de prijslijst, 
volledig ondersteund en met gegarandeerde integra-
tie – zonder financiële verrassingen voor de klant. Voor 
de samenwerking met IBM geldt hetzelfde, inclusief 
integratie met Watson en hun mobiele toolset.” Wat 
denkt Den Haan dat deze partnerships op termijn gaan 
opbrengen? “Ik verwacht dat er diepere integraties uit 

deze samenwerkingen gaan voortvloeien. Integreren 
met SAP Leonardo, de smart toolkit voor machine learn-
ing, zal steeds gemakkelijker worden. Maar ook diepere 
integraties met SAP4Hana, hun ERP-systeem. Als je 
Mendix in de SAP-cloud draait, kun je naadloos, op een 
veilige manier via de SAP cloud connector, integreren 
met je on-premise SAP-systeem. Maar je bouwt wel je 
agile-laag met Mendix in de SAP-cloud. Met behoud 
van de achterliggende data en het backend-systeem. 
Zoals we met cloud hebben gedaan, willen we ook aan 
de achterkant met alles kunnen integreren. Via partners 
die connectoren bouwen voor andere ERP-systemen, 
maar ook via strategische samenwerkingen, zodat we 
garanties kunnen geven.”

OPENHEID EN KWALITEIT
Wat betekent de low-code-aanpak voor de transparan-
tie rondom productiviteit en kwaliteit van de software 
en de tco? Om te beginnen is het Mendix-platform vol-
ledig open, zegt Den Haan. “Alle low-code-platformen 
kunnen integreren met allerlei systemen via api’s, maar 
er moet transparantie zijn op platformniveau. Onze 
model repository heeft een open api en ook de taaldefi-
nitie van de modellen is volledig open. Dat betekent dat 
je ze geautomatiseerd kunt inspecteren, maar ook wij-
zigen. In ons ecosysteem zijn er door klanten heel wat 
oplossingen gebouwd om met die model repositories 
te interacteren. Dat kun je doen bijvoorbeeld om inzicht 
te krijgen in de omvang en kwaliteit van de softwareco-
de van Mendix-applicaties vast te stellen. Daarnaast kun 
je, als je ooit van Mendix af wilt, je modellen exporteren. 
Dat is een belangrijk verschil met onze concurrenten.”
 
In de IT-wereld is tachtig procent van het budget een 
algemeen aanvaard percentage voor onderhoud van 
het IT-landschap, terwijl er voor innovatie maar twintig 
procent overblijft. Denkt Den Haan dat deze verhou-
ding gaat veranderen onder invloed van de opmars die 
low-code maakt op het terrein van mission-critical-syste-
men? “Als je een low-code-platform inzet in de gehele 
applicatiecyclus, zie je dat het beheer enorm naar bene-
den gaat. Dat zie je vanuit de cloudplatformen. Bij een 
low-code-platform is er voornamelijk onderhoud op 
applicatieniveau, vrijwel geen technisch beheer meer.” 

Wat je ook ziet, is dat grote system integrators een 
bestaand onderhoudscontract aanpassen en Mendix 
erin opnemen om de onderhoudskosten naar beneden 
te krijgen. Wat ze eigenlijk doen, is transformatie van de 
legacy, waardoor onderhoud goedkoper wordt en er 
ruimte komt voor innovatie: een interessante ontwikke-
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ling waar je letterlijk die verschuiving ziet zonder dat het 
iets extra’s kost voor de klant. En daarbij zie je dat die 
transformaties niet een-op-een worden vertaald maar 
dat ze worden opgeknipt in microservices en andere 
voorzieningen.

ARCHITECTUUR EN COMPLIANCE

Centraal in de best practices die Mendix volgt op 
het gebied van architectuur en compliance is het 
voldoen aan security-standaarden. Het bedrijf heeft 
het nodige geïnvesteerd om te kunnen voldoen 
aan SOC II compliance, ISO 27001 en ISAE 3402. 
Op het gebied van architectuur zijn geen breed 
gedragen standaarden, maar het bedrijf doet er wel 
alles aan om klanten te helpen een juiste architec-
tuur neer te zetten waarmee ze snel kunnen blijven 
ontwikkelen. 

Low-code werkt door de modellering op een hoger 
abstractieniveau waardoor je volop extra functiona-
liteit in een model of een applicatie kunt stoppen 
en nog steeds het overzicht bewaren. Maar deze 
werkwijze heeft ook zijn grenzen. “Je bouwt ook tien 
keer zo snel applicaties”, stelt Johan den Haan, CTO 
van Mendix. “Als je dat niet fundamenteel aanpakt, 
zit je al snel met monolieten die niet slecht te on-
derhouden zijn.” 

“We helpen klanten met de vraag hoe hun land-
schap eruitziet. Sommige bouwen wel honderd 
apps. Dan moet je wel vanuit de architectuur over 
governance en de levenscyclus van softwarecode 
nadenken”, concludeert Den Haan. “Je moet je be-
wust zijn van de plussen en minnen van een low-co-
de platform en niet als een cowboy te keer gaan. 
En die onderstaande vier P’s in acht nemen om je 
organisatie volwassener te maken”: 

1. Portfolio. Welke applicaties zijn geschikt voor 
low-code? 

2. Proces. Stap over op agile werken. Je kunt wel aan 
de watervalmethode vasthouden, maar dan haal je 
niet het maximale potentieel uit low-code. 

3. People. Bouw een center of excellence op rondom 
low-code. Zorg dat je teams cross-functioneel ope-
reren. Dan denkt een domeinexpert ook echt mee 
met applicatieontwikkeling. 

4. Platform. Kies een low-code-platform met de juiste 
eigenschappen dat enterprise ready is. Kies ook 
een architectuur die schaalbaar is en op lange ter-
mijn succes garandeert. 



EEN KRACHTIGE 
KNOP OM 
APPLICATIES TE 
MAKEN

OUTSYSTEMS
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6Bedrijven hebben aan de lopende band aanpassingen in appli-
caties nodig of compleet nieuwe software. Low-codeplatformen 
bieden een nieuwe methode waar veel van verwacht wordt. 
Door een applicatie te visualiseren, op een knop te drukken om 
code te genereren en deze op verschillende applicatieplatfor-
men live te brengen, ontstaan er state-of-the-art mogelijkheden 
om de band tussen business en IT te versterken. Hierdoor ont-
staat lucht om wijdverbreide problemen zoals flinke achterstan-
den op de lijst met gebruikerswensen en vastgelopen innovatie 
in brede zin in beweging te krijgen. Het voorbeeld van OutSys-
tems laat zien dat dit zelfs op enterprise niveau te doen is.

Programmeurs hebben regelmatig moeite met de term ‘low-code’. Op het eerste 
gezicht lijkt deze benaming de rol van het schrijven van softwarecode overbodig 
te maken. Een machine zet de informatie uit modellen om in instructies, op basis 
waarvan het zelfstandig een applicatie vervaardigt. Aan de ene kant betekent 
dit heel wat voor de plaats en de rol van een menselijke expert op de langere 
termijn. Aan de andere kant, een roos met een andere naam zou net zo goed rui-
ken. Ontwikkelaars vinden de naam misschien niet leuk, maar als ze het eenmaal 
kennen vinden ze het een geweldig concept, stelt Mike Hughes, senior director 
productmarketing bij OutSystems. 

Low-code is een label voor een nieuwe gebruikersinterface, die de productivi-
teit van softwareontwikkeling verhoogt, door een krachtig alternatief te bieden 
voor het handmatig door moeten akkeren van softwarecode. Hughes is uit eigen 
ervaring bekend met de kracht van een alternatieve benadering van software-
ontwikkeling. Voorafgaand aan zijn huidige functie bij OutSystems werkte hij bij 
iRise, een leverancier van een tool die prototyping combineert met requirements-
beheer. Dit hulpmiddel kan het ontwerp en de implementatie van user stories in 
applicaties drastisch versnellen.

Application lifecycle management, backlogs en applicatiebeheer, Hughes weet 
alles van de issues die komen kijken bij softwareontwikkeling en het beheer van 
een aanzienlijke softwarestack. “Ondernemingen zijn erg beperkt in wat ze kun-
nen bouwen”, beweert hij. “Low-codeplatformen, zoals dat van OutSystems, zijn 
opgekomen om architecten het gereedschap te geven dat zij in een enterprise 
omgeving nodig hebben. Deze platformen zijn in korte tijd behoorlijk populair 
geworden omdat de onderliggende problemen wijdverspreid zijn. Ontwikkel-
teams hebben een stuwmeer aan gebruikerswensen waar niet doorheen te 
komen is. Hierdoor is innovatie in de grindbak terecht gekomen. Dit effect wordt 
versterkt omdat maar een klein deel van het applicatiebudget naar innovatie toe 
kan gaan.”

ENORM TEKORT
Een andere belangrijke factor bij de opkomst van low-code is het enorme tekort 
aan softwareontwikkelaars. Outsourcing en offshoring van softwareontwikkeling is 
geen optie, omdat het niet schaalbaar, duur is en te weinig toegevoegde waarde 
oplevert. Op deze manier bekeken stelt een low-codeplatform een softwareont-
wikkelingsteam in staat om meer met de beschikbare middelen te doen. “Als je 
kijkt naar organisaties die een low-codeplatform op enige schaal hebben geïm-
plementeerd, hebben een groter deel van het budget kunnen reserveren voor 
innovatie dan gebruikelijk”, gaat Hughes verder. “In organisaties, die in hun appli-
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catiebudget, een verhouding tussen beheer en innova-
tie kenden van 70 % beheer versus 30% innovatie, zijn 
verhoudingen van 50-50 geen uitzondering. Een goede 
inzet van technologie is niet de enige factor van belang 
om zo’n verschuiving te kunnen realiseren. Die grotere 
ruimte voor innovatie komt er alleen als er een optimale 
combinatie is van technologie, mensen en processen. 
Een betere afstemming tussen business en IT is een 
essentiële vereiste om een low-codeplatform tot bloei 
te kunnen brengen.”

De ultieme aanjager van deze nieuwe generatie pro-
grammeerhulpmiddelen is de niet te missen trend van 
digitale transformatie in de economie. “De gemiddelde 
leeftijd van bedrijven in de S&P 500, een index van de 
500 grootste Amerikaanse bedrijven, is de afgelopen 
decennia teruggelopen van 60 naar 15 jaar”, vertelt 
Hughes. “De kans, dat organisaties te maken krijgen 
met disruptie door technologie in hun markt, is hoog. In 
elke branche. Het is een uitdaging om wendbaarheid in 
stand te houden, zelfs in een softwareportfolio waarbij 
er een sterke afhankelijkheid is tussen bijvoorbeeld 
tweehonderd applicaties die voortdurend aan verande-
ring onderhevig zijn. Als je oplossingen tegelijkertijd ro-
buust en zeer aanpasbaar wilt houden, moet je software 
in zijn architectuurcontext goed kunnen monitoren. Een 
low-code-oplossing zoals die van OutSystems heeft 
hiervoor essentiële voorzieningen aan boord.”

SLEPEN EN NEERZETTEN
In het low-code platform van OutSystems stellen ge-
bruikers met een visuele interface bedrijfsprocessen, 
bedrijfslogica, datamodellen en de grafische interface 
van een applicatie samen. Dit is de onderliggende basis 
van een applicatie. Daarna brengen ze functionaliteit 
aan in deze visuele ontwikkelomgeving en zetten het op 
de juiste plek. Al deze componenten, waaronder meer-
dere gegevensbronnen, blokken voor de gebruikersin-
terface, API’s, connectoren naar andere applicaties en 
beslisregels, worden vermengd tot een applicatie. Hier-
bij heeft deze softwareontwikkelaar minder diepgaande 
kennis nodig van de programmeertalen die normaliter 
gebruikt worden om deze software aan te sturen in ver-
schillende omgevingen. Softwareontwikkeling vindt dus 
plaats zonder de hoofdpijn en inconsistenties die bij het 
handmatig code schrijven komen kijken.

Hughes tekent drie toepassingsgebieden uit waar hij 
low-code applicaties veel toegepast ziet worden. Bedrij-
ven gebruiken het om digitale toepassingen te bouwen. 
Door de werkzaamheden van werknemers beter te 

ondersteunen, is er minder nodig. In veel onderne-
mingen heeft shadow IT voor de nodige uitdagingen 
gezorgd in de backoffice. Dit is een gebruikelijk punt 
om met low-code te beginnen. Een aanwijzing dat deze 
vraag impliciet bestaat, is een bovengemiddeld gebruik 
van Excel-spreadsheets. Door handmatige workflow- en 
werkvormen te orkestreren in een low-code-toepassing 
valt weel winst te behalen. Deze software moet integra-
ties optimaal ondersteunen en heeft een intermediair 
en flexibel datamodel nodig. Het koppelen van meer-
dere systemen om digitale processen te stroomlijnen, is 
een essentiële eigenschap van low-code in dit toepas-
singsgebied.

Het tweede veel voorkomende toepassingsgebied 
van low-code is het bouwen van applicaties waarmee 
bedrijven hun klanten een optimale digitale ervaring 
kunnen bieden. Voorbeelden zijn apps die klanten een 
native-ervaring kunnen bieden op mobiele devices. Dat 
kan door in de hele app met een consistente gebruiker-
sinterface te werken en in de achtergrond allerlei inge-
bouwde functies van een smartphone zoals een camera, 
GPS, een digitaal kompas of een versnellingsmeter te 
gebruiken. Om digitale ervaringen van consumenten-
kwaliteit te kunnen maken, heb je volledige controle 
over de ontwikkeling van de frontend-functionaliteit 
nodig. Afgezien van dit soort tastbare mogelijkheden 
wil men ook van meer verborgen kwaliteiten kunnen 
profiteren, zoals optimale beveiliging en schaalbaarheid 
van zo’n app. Veel van de low-codeplatformen die nu in 
gebruik zijn, hebben niet het juiste niveau van verfijning 
om fouten in toepassingen efficiënt op te kunnen spo-
ren. Het OutSystems-platform biedt hiervoor wel volop 
mogelijkheden.

LEGACY VERVANGEN
De derde use case voor low-code ligt in het uitbreiden 
op en het zelfs vervangen van bestaande kernsystemen. 
Veel bedrijven willen hun bedrijfsprocessen kunnen ver-
rijken met de mogelijkheden van nieuwe maar aarzelen 
om een andere ERP-leverancier te selecteren. Maar dit 
soort keuzes nemen veel tijd in beslag en kosten voor 
het instellen van deze software plus bijkomend maat-
werk. En dan ook nog de implementatiekosten voordat 
organisaties deze investeringen kunnen verzilveren. 
Met low-code kunnen bedrijven het over een andere 
boeg gooien. Door een nieuwe digitale kern te creëren 
op basis van een low-codeplatform, creëren bestaande 
bedrijven nieuwe mogelijkheden om te concurreren 
met nieuwkomers. Als zo’n exercitie in een Dotnet-om-
geving moet worden gedaan, hebben organisaties 18 
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maanden de tijd nodig, zo niet meer, mogelijk wel vijf 
jaar. Dat is in IT een eeuwigheid.

Het is niet langer theoretisch dat bedrijven hun kernpro-
cessen baseren op systemen die worden gegenereerd 
door low-code software. De terminaloperator Vopak 
is een voorbeeld van een onderneming die een der-
gelijke stap heeft gezet. Het bedrijf nam de beslissing 
om zijn op JD Edwards gebaseerde ERP-systeem, dat 
binnen enkele jaren zijn levenseinde zou bereiken, in 
te ruilen voor een gestandaardiseerde SaaS-applicatie 
aangevuld met PaaS-softwareontwikkeling op basis van 
het low-codeplatform van OutSystems. Vopak kreeg 
hiermee de mogelijkheid om kernprocessen rond het 
beheer van de bulkterminals te vernieuwen en deze 
voorzieningen te digitaliseren. Met de nieuwe software 
kan het bedrijf ook mobiele medewerkers ondersteu-
nen en van real-time inzichten in de logistieke keten 
profiteren.

Vopak realiseert niet eenmalig de mogelijkheid om de 
kernsystemen van nieuwe digitale mogelijkheden te 
voorzien. Dit kan blijvend gebeuren. “Dit ontwerp en 
herontwerp van applicaties in zo’n PaaS-omgeving is 
niet een eigenschap die verdwijnt als de software ge-
implementeerd is”, beweert Hughes. “Het is gebruikelijk 
dat een applicatie in de loop van de tijd complexer in 
het beheer wordt. Complexiteit verhoogt de kosten 
en maakt het nog moeilijker om in een later stadium 
van de levenscyclus de applicatie bij te werken of te 
beheren. Het low-code platform van OutSystems zet dit 
principe op zijn kop. In plaats van te proberen software 
meteen goed te krijgen, moet je het veranderingspro-
ces zo inrichten dat wijzigingen goedkoop en snel zijn 
door te voeren, los van de omvang en de complexiteit 
van een toepassing. Als je een nieuw element aan een 
softwarestack wilt toevoegen om een nieuwe bedrijfs-
functie mogelijk te maken bijvoorbeeld, wil je zonder 
al te veel moeilijkheden weten welke vijf apps geraakt 
worden door deze wijziging en op welke punten ze aan-
passingen nodig hebben. In een pluriforme omgeving 
gebaseerd op afzonderlijke raamwerken is het bewer-
kelijk om dit soort cruciale informatie te verzamelen.”

COMPETITIE
Vanwege de sterk gegroeide vraag zijn er op zijn minst 
honderd verschillende low-codeplatformen in de markt 
opgedoken. Hoe onderscheidt OutSystems zich van 
zijn concurrenten? “Als je naar onze klantenkring kijkt, 
is dit derde toepassingsgebied dat je kunt samenvat-
ten onder de noemer dat deze bedrijven een nieuwe 

digitale kern willen ontwikkelen sterk aan het groeien. 
Zij hebben uitgebreide mogelijkheden nodig om de 
bijkomende organisatorische veranderingen in de 
technologie optimaal te ondersteunen”, aldus Hughes. 
“Het OutSystems-platform onderscheidt zich door een 
optimale ondersteuning van beveiliging en governance. 
Dat begint met efficiënt beheer van autorisaties bijvoor-
beeld. Bedrijven moeten de juiste controle hebben over 
wie wat kan doen in verschillende toepassingen. Als je 
de huidige mogelijkheden van OutSystems vergelijkt 
met oudere programmeerhulpmiddelen, dan is er spra-
ke van een wereld van verschil.”

Andere onderscheidende factoren zijn de ondersteu-
ning van een grote verscheidenheid aan implementatie-
mogelijkheden. Het OutSystems-platform kan applica-
ties naar de AWS-cloud porteren, hetgeen organisaties 
de beschikking geeft over een SOC II-compliant imple-
mentatie-omgeving. Daarnaast is on premise implemen-
tatie een mogelijkheid. Of een hybride oplossing waarin 
cloudservices en een platform in een lokaal datacenter 
gecombineerd worden. Nieuwe implementatiemoge-
lijkheden worden voortdurend aan het platform toege-
voegd. 

Zo ondertekende OutSystems een overeenkomst met 
Pivotal om op container gebaseerde applicatie-infra-
structuren te kunnen ondersteunen. Het beheer van 
zo’n basis voor applicaties is behoorlijk uitdagend. 
Afhankelijkheden tussen de software en onderliggende 
hardware zijn lastig te detecteren, omdat microservices 
op verschillende niveaus werken. Je moet de afhanke-
lijkheden tussen deze services begrijpen om operati-
onele problemen tijdig op het spoor te komen en te 
verhelpen. “Met containertechnologie bereiken orga-
nisatie de utopische staat dat er veel minder beheer 
van infrastructuur nodig is”, vervolgt Hughes. “Als je 
terugkijkt, heeft het operationeel beheer van hardwa-
re altijd behoorlijk wat moeite gekost. Met containers 
hoef je alleen knooppunten tussen services goed in te 
stellen. Er is geen uitgebreid team meer nodig om deze 
infrastructuurvoorzieningen voortdurend in de gaten te 
houden en handmatig bij te stellen. De kleinere inze-
teenheden van containers doen hun werk grotendeels 
zelfstandig. Met deze nieuwe generatie infrastructuur 
krijgen klanten toegang tot nieuwe kostenbesparingen 
in het onderliggende platform. Organisaties beschikken 
daardoor over meer middelen om te innoveren.”
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DE JUISTE BASIS VOOR APPLICATIES

Over het algemeen zijn er drie groeifasen te onder-
kennen in een implementatie van het OutSystem 
low-code-platform. In de eerste basisfase, wordt er 
alles aan gedaan om een eerste team de technolo-
gie te laten verkennen en zo snel mogelijk een eer-
ste bewijs van toegevoegde waarde te leveren. Dit 
is een belangrijke fase, omdat er veel moet worden 
gedaan om te voorkomen dat het low-codeplatform 
ongebruikt op de plank komt te liggen. 

In de tweede fase moet het platform meer toe-
gevoegde waarde leveren door snel meerdere 
teams te kunnen ondersteunen. In deze tweede 
- zogenaamde ‘Centre of Excellence’- fase worden 
een aantal nieuwe rollen ondersteund vanuit het 
platform. Voorbeelden daarvan zijn een speciale 
applicatie-architect, een ‘user experience’ expert en 
een DevOps-engineer. Door deze rollen centraal te 
beleggen kan deze best practice kennis toegepast 
worden in meerdere ontwikkelingsteams tegelijker-
tijd. In een derde fase krijgt het expertisecentrum 
extra ontwikkelingscapaciteit om de groeiende 
behoeften van andere bedrijfsonderdelen te onder-
steunen. Het is in dit stadium dat het voor low-code 
gebruikelijke statement over de inzet van ‘citizen 
developers’ verzilverd wordt. Teamleden met niet 
meer dan basisvaardigheden in programmeren 
kunnen kleine bedrijfsoplossingen bouwen met mi-
nimale betrokkenheid van programmeurs. Dit kan 
omdat centraal de nodige bouwstenen, governance 
en voorzorgsmaatregelen zijn toegepast.

Het optimaal faciliteren van architectuur is essen-
tieel om in de toekomst flexibel te blijven. Een 
typische middelgrote tot grote OutSystems-imple-
mentatie moet 20+ bedrijfskritische applicaties en 
200+ onderling afhankelijke bouwmodules kunnen 
ondersteunen. In het OutSystems-platform hanteert 
de tool een canvas met vier lagen om best practices 
te implementeren voor het optimaal ontsluiten en 
het coherent houden van het applicatieportfolio. 
De tool spoort herbruikbare (micro)services op en 
identificeert losstaande functionele modules, als 
meerdere applicaties dezelfde modules hergebrui-
ken ook al komen die vanuit meerdere teams. Op 
deze manier faciliteert het platform verschillende in-
novatietempo’s. Nieuwe applicaties evolueren snel, 

terwijl softwarecomponenten die veel hergebruikt 
zijn langzamer zullen veranderen.

Naast het ondersteunen van verschillende leven-
scycli van modules heeft een solide ontworpen 
applicatie-architectuur ook zicht nodig op onder-
linge afhankelijkheden. Dat is nodig om eventuele 
nadelige effecten van verandering te minimaliseren. 
Het resultaat is een efficiënt OutSystems-architec-
tuurontwerp, dat gemakkelijk te onderhouden en 
bij te werken is. Naleving van drie principes in dit 
ontwerp is essentieel om deze claims in de praktijk 
te kunnen brengen. 

Toepassingen mogen geen kruisverwijzingen 
bevatten van een specifiek concept naar een meer 
algemeen concept; noch verwijzingen tussen 
eindgebruikers of groepen gebruikers. Hetzelfde 
geldt voor verwijzingen tussen losse codeverzame-
lingen die ingezet worden voor specifieke toe-
passingen. Ook deze mogen geen cycli bevatten. 
De mate waarin geïmplementeerde modules zich 
houden aan deze architectuurregels is automatisch 
te verifiëren met behulp van een detectietool. Het 
analyseert de feitelijke afhankelijkheden tussen 
modules, constateert overtredingen op deze prin-
cipes en stelt vast in welke specifieke elementen 
(acties, schermen, entiteiten) deze tekortkomingen 
te vinden zijn.
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Er komt ook snelheid in softwareontwikkeling, omdat 
programmeurs met low-code de vrijheid krijgen om 
een hele stack te overzien. Voorheen had je in grote 
ondernemingen grote aantallen beheerders voor alleen 
al een database nodig om het beheer van zo’n kritische 
basisvoorziening uit te kunnen voeren. Voor het beheer 
van het onderliggende platform waren meerdere teams 
nodig. Door met dergelijke groepen specialisten te wer-
ken, creëer je veel vertraging en tijdsverspilling als je dit 
bekijkt met een moderne DevOps-bril op. Als er sprake 
is van een gezamenlijk team voor de hele stack, kun je 
terug in resources of meer werk doen door energie te 
steken in integratie met andere toepassingen en platfor-
men. Over het algemeen kun je stellen dat specialisten 
meer tijd krijgen om zich te concentreren op het oplos-
sen van bedrijfsproblemen in plaats van verschillende 
technologieën tot één geheel samen te smeden.

OPEN
OutSystems is een open, uniform platform dat op stan-
daarden gebaseerde softwarecode genereert, terwijl 
het tegelijkertijd tal van uitbreidingen ondersteunt. 
Alle applicaties die voortkomen uit het low-code plat-
form zijn gebaseerd op standaard .NET softwarecode. 
OutSystems zorgt voor alle stappen die nodig zijn om 
applicaties te genereren, te optimaliseren, compileren 
en implementeren op een standaard webapplicatie 
serveromgeving. “Het is een feit dat bedrijfseigen 
datamodellen en apllicatie-architecturen vroeg of laat 
de verdere ontwikkeling van toepassingen beperken of 
de kosten verhogen”, stelt Hughes. “OutSystems biedt 
een open platform dat op elke database aan te sluiten 
is en eenvoudig kan worden geïntegreerd met bedrijfs-
kritische systemen. Alle onderdelen die in het visuele 
model van OutSystems zijn gemaakt, zijn uit te breiden 
met handmatig geschreven standaard software zoals Ja-
vaScript, C#, SQL, CSS of HTML. Ontwikkelaars kunnen 
hun werk rond een service georiënteerde architectuur 
standaardiseren of kiezen voor microservices. Ze kun-
nen hun apps ook integreren met externe databases en 
bestaande systemen voor het testen en monitoren van 
applicaties. Er is een repository met open source-exten-
sies beschikbaar, waaronder hulpmiddelen voor systee-
maanroepen van veel gebruikte open source software-
code, .NET- of JavaScript-bibliotheken of plug-ins. Met 
standaardroutines zijn dit soort voorzieningen in een 
eigen toepassing te integreren.”

Door de complexiteit rond de implementatie van de on-
derliggende software weg te nemen zorgt het low-code 
platform er zo voor dat klantorganisaties minder vatbaar 
zijn geworden voor de gevolgen van voortdurende 
veranderingen in de technologie. Zij kunnen zich meer 
concentreren op de bedrijfsoplossing in plaats van op 
de implementatie van de software in het onderliggende 
platform. “Softwarecode kan zo meebewegen met de 
stand van de onderliggende technologie”, concludeert 
Hughes. “Zo houd je gelijke tred met innovatie zonder 
softwarecode voortdurend te hoeven herschrijven.” 

De productiviteitswinst in een low-code-omgeving komt 
niet alleen door de bredere toepassing van visualisatie 
dat aan de basis staat van het model gedreven software 
ontwikkelen. Het tempo bij het onderhoud blijft ook 
overeind, omdat ontwikkelaars vanuit één omgeving 
beter inzicht krijgen op welk punten een applicatie aan-
passing nodig heeft. Als er 2.000 regels softwarecode 
zijn in een applicatie, wordt het een hele uitdaging om 
verbeteringen in de software door te voeren.”

NIEUWE VERHOUDING
Hogere productiviteit zal de bestaande verhouding tus-
sen beheer (80%) en innovatie (20%) in applicatieont-
wikkeling naar een nieuw evenwicht brengen. Volgens 
Hughes is een verhouding van 50/50 een resultaat, dat 
veel klanten kunnen bereiken. Vooral het op de lange 
termijn vasthouden aan deze verhoudingen wordt een 
behoorlijke prestatie. “Bij een nieuw platform is het 
geen kunst om zo’n grote portie uit het budget voor in-
novatie te reserveren”, vat Hughes samen. “Bij bestaan-
de implementaties krijgen we dat probleemloos voor 
elkaar. Nieuwe applicaties die kunstmatige intelligentie 
toepassen groeien enorm. Het stelt ontwikkelaars in 
staat om de volgende evolutie van meer intelligente 
systemen te realiseren. De echte vuurproef van low-co-
de komt pas in de toekomst, als zo’n platform zich moet 
bewijzen flexibiliteit nog steeds te ondersteunen, ook al 
is er een grote verzameling applicaties mee gebouwd. 
De truc om niet vast te lopen in een moeras van in een 
decennium aan applicaties, is een platform gebruiken 
dat cruciale architectuur informatie kan abstraheren. Dit 
soort ingebouwde functies zorgen ervoor dat program-
meurs blijvend snel software kunnen ontwikkelen met 
een consistente gebruikerservaring en de juiste gover-
nance om ook op schaal betrouwbaarheid te blijven 
bieden.”
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7Low-codeplatformen hebben de potentie om de business en IT 
op een krachtige manier bij elkaar te brengen. Het is een be-
langrijke reden waarom de Nederlandse specialist in bedrijfs-
kritische applicatieomgevingen Schuberg Philis low-code tot 
één van de nieuwe smaken maakt in zijn aanbod. Tegelijkertijd 
bakent het bedrijf door zijn diepgaande kennis van bedrijfs-
kritische applicaties de voor- en nadelen en mogelijkheden en 
onmogelijkheden van deze vorm van softwareontwikkeling 
duidelijk af. Die benadering biedt een welkome nuancering in 
de huidige hausse rond low-codeplatformen.

Bij digitale transformatie programma’s is het zaak om over een breed traject meer 
processen te automatiseren dan je met traditioneel programmeren zou kunnen 
bereiken. In die zin hebben low-codeplatformen, of wel modelgebaseerd soft-
ware ontwikkelen, het potentieel om organisaties vergaand digitaal te helpen 
transformeren. Dat stelt Ilja Heitlager, information officer bij Schuberg Philis. “Ge-
nerieke low-codeplatformen à la Mendix en OutSystems faciliteren brede digitale 
transformatieprogramma’s, omdat het proces van idee tot werkende applicatie 
strak geregisseerd wordt. Daarnaast wordt de poule van programmeurs breder 
doordat bij de applicatiebouw ook zogenaamde ‘citizen coders’ uit de business 
kunnen aanhaken.”

Er zijn volgens Heitlager twee zaken die huidige de opmars van het low-co-
de-concept versterken. Low-codeplatformen weten zich goed aan de man te 
brengen bij de business. “Dat is niet alleen een kwestie van dit concept goed uit 
kunnen leggen, de tijd is er ook rijp voor”, vervolgt Heitlager. “Het eerlijke verhaal 
is dat traditioneel programmeren niet altijd levert wat klantorganisaties ervan 
verwachten. Dit biedt een voedingsbodem voor de salespitch van low-code. Het 
appelleert direct aan de concrete pijn die veel organisaties rond softwareprojec-
ten ervaren. Dat zijn vaak langdurige projecten, ook omdat de bemensing vaak 
lastig is. De low-codeaanpak van softwareontwikkeling belooft snelle levering en 
het in korte tijd concreet maken van toegevoegde waarde. Dit is een aantrekkelijk 
nieuw perspectief voor klantorganisaties met softwareprojecten waarin een te 
lage kwaliteit wordt gerealiseerd en er een tekort is aan gekwalificeerde pro-
grammeurs. Low-codeplatformen hebben van alles aan boord om een business 
idee snel tot realisatie te brengen. Juist in een digitaal transformatieprogramma 
is het belangrijk om ook de processen te digitaliseren, die daar voorheen niet 
voor in aanmerking kwamen. Met low-code kunnen we organisaties beter helpen 
om relevant te blijven voor hun eindklanten. Daarin zit voor Schuberg Philis een 
kans.”

Een low-code aanpak bewijst zich als een organisatie met zo weinig mogelijk 
moeite een oplossing in elkaar kan zetten en kan laten zien. “Een goed low code 
platform is een omgeving of platform waar wij sneller, op een meer iteratieve 
manier code of oplossingen kunnen maken”, vervolgt Heitlager. “Applicaties zijn 
veel sneller te visualiseren.”

Een bredere groep ontwikkelaars kan daar in belangrijke mate aan bijdragen mits 
de basis op orde is. “Low code is in mijn beleving een enabler waarbij mensen die 
geen hands-on programmeurs zijn en toch van idee tot product kunnen komen”, 
vult software engineer Rens van Leeuwen aan. “Op die manier kunnen minder 
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formeel opgeleide werknemers, zoals business analisten, 
snel functionaliteit leveren.”
Het is daarbij wel essentieel dat alles gestandaardi-
seerd is: van de development lifecycle, het deployment 
proces, de basisarchitectuur, tot het doelplatform zoals 
devices van de eindgebruiker. Dat komt neer op tem-
plating in extreme vorm. Alle activiteiten in het ontwik-
kelproces zijn opgedeeld in vaste stappen.

KEURSLIJF
Heitlager: “Dat klinkt misschien als een keurslijf voor 
een doorgewinterde programmeur die het zich zou 
kunnen veroorloven een aantal stappen – tijdelijk – over 
te slaan. Maar deze stapsgewijze en gestructureerde 
aanpak geeft mensen uit de business juist ook meer 
achtergrondinformatie hoe het proces van software-
ontwikkeling in elkaar moet zitten. Je begint met niet 
meer dan een idee. Aan het einde van het proces heb 
je goede, werkende software in handen. Doe je dat 
gestructureerd dan krijgen ook vertegenwoordigers uit 
de business het modelleringsvraagstuk goed tussen 
de oren en ondervinden aan den lijve hoe essentieel 
het is om software goed door te testen. Bij regressie 
bijvoorbeeld – zorgen dat oude functionaliteit in een 
nieuwe softwareversie beschikbaar blijft – is dat ontzet-
tend belangrijk. Als je dit niet doet, dan maak je mee 
dat eindgebruikers in een nieuwe versie niet-werkende 
basisfunctionaliteit voorgeschoteld krijgen.” 

De vraag is of low-code geen te grote obstakels op-
werpt voor programmeurs. Heitlager: “Het lijkt mij een 
goede zaak om van tevoren goed na te denken over 
de toepassing en wat de verplichte items in het deploy-
ment-proces zijn en hoe je die in de softwarestraat wilt 
onderbrengen. Ik denk dat low code-omgevingen je 
altijd in een soort keurslijf duwen. De basiskwaliteit van 
zo’n platform moet zo hoog zijn dat het gelijk versnel-
ling biedt. Dus er zijn wat dat betreft meer voor- dan na-
delen.“ Van Leeuwen benadrukt de faciliterende en aan-
vullende rol die low-code kan bieden. Het is een ideaal 
middel om een goed idee aan de man te brengen. “Je 
kunt prima een low code-platform inzetten om klanten 
snel iets te laten zien, om een goede werking van de 
oplossing voorstelbaar te maken”, zegt Van Leeuwen. 
“Ook als je in een later stadium misschien kiest voor een 
andere programmeertaal en doelplatform omdat dat 
passender blijkt.” 

NON-MISSION CRITICAL
En dit is een belangrijk punt waarop Schuberg Philis 
zich onderscheidt van de leveranciers van low-codeplat-

formen. Zij benadrukken dat er in toenemende mate 
bedrijfskritische toepassingen met hun oplossing ge-
bouwd worden. Schuberg Philis ziet low-code vooral als 
een oplossing voor deelgebieden. “Wij omarmen low 
code als één van de smaken”, benadrukt Van Leeuwen. 
“Voor een subset van applicaties kan het interessant 
zijn omdat het aansluit bij de drie verschillende soorten 
eisen die je tegenkomt bij softewareontwikkeling: func-
tionele, niet-functionele bepalingen en business-func-
tionaliteit”, zegt Van Leeuwen. “Wij zien het als een van 
de pijlers onder een moderne IT-omgeving: Naast SaaS, 
on premise applicaties en cloud native software, is er 
tegenwoordig ook low-code. Al deze smaken nemen wij 
mee als we voor klantorganisaties kijken naar vernieu-
wing, naar de mensen en doelgroepen die met deze 
functionaliteit moeten werken, het soort applicaties dat 
nodig is en de infrastructuur die een goede werking 
gaat faciliteren.”

Heitlager vult aan: “Ik vind het op dit moment nog steeds 
wel gewaagd om met een low-codeplatform hard core 
bedrijfskritische toepassingen op enterprise niveau te 
ontwikkelen. Het is in die zin dus echt een toevoeging 
aan de IT-dienstverlening zoals Schuberg Philis dat op 
dit moment biedt.”  Het is bedoeld om concreet aan 
de slag te gaan met concepten, om ideeën te testen 
en om een korte time to market te halen. In bijna alle 
kantooromgevingen zijn er allerhande kleine dingen die 
geautomatiseerd kunnen worden door kleine applicaties 
te introduceren die de cruciale stappen in een proces 
tussen meerdere applicaties faciliteren. Het voorkomt 
dat werknemers met hun Excel-sheets een proces aan 
elkaar moeten knopen. Met low-code is dit uit te bouwen 
tot een volwassener applicatie die kan functioneren als 
webapplicatie en als een app op mobiele devices. Op dit 
terrein zijn vele toepassingen weggelegd voor low-code.

Ook het snel modelleren en lanceren van software, 
om te zien hoe de beoogde doelgroep op deze soft-
ware reageert, is volgens Heitlager en Van Leeuwen 
een belangrijke toepassing. Op deze manier kun je de 
businesswaarde van een app testen, puur om te kijken 
of klanten erin geïnteresseerd zijn en hoe een oplossing 
conceptueel in elkaar zou moeten zitten om maximaal ef-
fect te sorteren. Daarnaast is een softwareproduct snel te 
lanceren, terwijl er tegelijkertijd concrete feedback komt 
als deze software is uitgebracht. Dat is een stuk concreter 
dan de bouwtekening van applicaties die nu vaak in de 
vorm van gestructureerde wireframes zaken voorstelbaar 
moet maken. Een low-code variant laat een oplossing in 
‘vlees en bloed’ zien.
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Hierdoor ontstaan er veel meer mogelijkheden om ook 
applicaties in de periferie van een organisatie te bou-
wen, waar normaliter door het tekort aan tijd en budget 
geen ruimte voor is. Dat kan gaan om het faciliteren van 
werknemers die in hun functioneren weinig met auto-
matisering te maken hadden, zoals bewakers, balieme-
dewerkers en werknemers op de productievloer. In het 
domein van de kantoorsoftware richt Microsoft zich in 
zijn Office 365-aanbod bijvoorbeeld op dit segment van 
First-line workers met de low-code mogelijkheid van 
zogenaamde Power Apps. Dit stelt klantorganisaties in 
staat om snel apps te lanceren met ruim voldoende ba-
siskwaliteit. Op een gegeven moment zul je bepaalde 
onderdelen uit dit software-aanbod toch willen inwisse-
len voor traditioneel coderen, meent Van Leeuwen. En 
dan komen we uit op een kardinaal punt.

ZORGEN MAKEN
Het kan zijn dat applicaties of delen daarvan een 
prominente rol krijgen in de ondersteuning van een 
belangrijk bedrijfsproces. Dan wordt het wel tijd om 
een aantal controlemechnanismen in te voeren. In dat 
geval moeten niet-functionele onderdelen in een ap-
plicatie meer aandacht krijgen. Dat draait bijvoorbeeld 
om onderdelen die software meer structuur geven, 
de kwaliteit borgen en die een applicatie gemakkelijk 
schaalbaar maken. Om een grote gebruikersdoelgroep 
te faciliteren moet een complexe verzameling services 
op de achtergrond in de lucht gebracht worden om 
zware bedrijfsprocessen goed te ondersteunen. “Als er 
een bedrijfskritische applicatie in het spel is, dan zie ik 
bij low code aan de niet-functionele kant veel vragen 
opborrelen waar een low-codeplatform niet direct een 
pasklaar antwoord op heeft”, zegt Van Leeuwen. “Het 
is raadzaam om in zo’n geval serieus te overwegen om 
die applicatie of bepaalde onderdelen daarvan op de 
klassieke manier uit te werken.”

CONTRACTBEPALING
Verandert er iets aan de manier waarop je de veiligheid 
van software moet waarborgen als je met een low-code 
platform ontwikkelt? Afnemers van het low-codeplat-
formen doen er goed aan om in hun overeenkomsten 
expliciete afspraken te maken over de tijd en inspan-
ning die nodig is om security-issues te patchen, nieuwe 
releases door te voeren en deze beschikbaar te maken 
in productie-omgevingen. “Het technische aspect van 
security moet je in het contract regelen”, waarschuwt 
Van Leeuwen. “Als de programmeurs de regels soft-
warecode niet meer uitschrijven, maar als de oplossing 
dit zelf voor zijn rekening neemt, dan zit er een extra, 

principiële schakel tussen mens en code. Controlemaat-
regelen als het auditen van code en statische analyses 
zijn niet meer los te laten op dit soort software. Je 
moet er in zo’n situatie wel van uit kunnen gaan dat de 
leverancier de basiskwaliteit en security goed op orde 
heeft.”

In veel platformen zit een marktplaatsvoorziening om 
softwarebouwstenen die door derde partijen gemaakt 
en gedeeld zijn, her te gebruiken. Deze plug-ins – klei-
ne, additionele softwareprogramma’s die binnen een 
app draaien –kunnen een behoorlijk risico introduceren. 
Dit geldt met name voor frontend-plug-ins, en zeker 
als deze van onbekende ontwikkelaars afkomstig zijn. 
Organisaties moeten voorzichtig omspringen met deze 
vorm van hergebruik. Om vast te kunnen stellen dat het 
geheel van software veilig is, is het nodig om kennis en 
vaardigheden op te bouwen om de kwaliteit en security 
van alle componenten in samenhang te kunnen beoor-
delen. Dat is niet zomaar gedaan, zeker niet in een gro-
tere applicatieomgeving die met low-code is voortge-
bracht. Van Leeuwen haalt de Franse filosoof Paul Virilio 
aan die met de stelling kwam dat iedere technologische 
stap vooruit zijn eigen negatieve aspecten heeft. De 
uitvinding van het schip bracht ons de schipbreuk; het 
vliegtuig de dodelijk crash en de uitvinding van elek-
triciteit ongelukken als elektrocutie. Geautomatiseerde 
vormen van softwareontwikkeling als low-code zullen 
daar zeker geen uitzondering op zijn.

Deze waarschuwing heeft tegelijkertijd ook relativering 
nodig. “Bekijk je het van een andere kant dan is security 
in een low-codeomgeving simpeler uit te voeren en 
daarmee meer solide omdat de basiskwaliteit van zo’n 
platform relatief hoog is”, stelt Heitlager. “Voorzieningen 
als standaard authenticatie en autorisatie zijn vanuit het 
platform geregeld en nemen heel wat mogelijke issues 
weg. De standaard vuistregels voor het bouwen van 
veilige webapplicaties, zoals de OWASP-community 
deze heeft opgesteld en uitdraagt en andere vormen 
van security-by-design, zitten allemaal standaard inge-
bed in zo’n low-codeplatform. Wat dat betreft durf ik de 
stelling aan dat low-code betere kwaliteit software ga-
randeert dan een pas samengesteld team van ervaren 
softwareontwikkelaars.”
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MEER MIDDELEN NAAR INNOVATIE
Verwacht Schuberg Philis dat de traditionele verhou-
ding tussen de kosten van beheer en innovatie van 
80-20% verandert als organisaties standaardiseren op 
low code? “Ik denk dat low-code en cloud native allebei 
dezelfde trend volgen”, bevestigt Van Leeuwen. “Bij 
cloud native applicatieomgevingen zie je de verhoudin-
gen tussen beheer en vernieuwing verschuiven van de 
gebruikelijke 80/20 naar een verhouding van 70 om 30 
procent. Als je een low-codeplatform adequaat inzet, 
dan zul je eenzelfde verschuiving kunnen realiseren 
tussen innovatie en beheer. Dat is de belofte die voort-
vloeit uit standaardisatie van het platform en de mecha-
nisering van het deployment-proces. Daarnaast is ook 
het soort organisatie een belangrijke factor. Lopen er 
voldoende IT-ers in hart en nieren rond, of zijn er vooral 
externe consultants nodig die 40 procent duurder zijn 
dan zeg een Java-ontwikkelaar?”

Daar staat tegenover dat de potentie van low-code 
in organisaties waarin mensen met de juiste mindset 
werken groot is. “Wat mij aanstaat bij low-code is dat 
het een potentiële verschuiving mogelijk maakt van de 
verantwoordelijkheid van het uitwerken van een idee 
naar het dragen van een proces waarbij mensen zelf 
hun ideeën met software vorm kunnen geven”, besluit 
Van Leeuwen. “Bij traditionele softwareontwikkeling 
had de business een idee en dan was het zaak van de 
IT-organisatie om uit te zoeken hoe het idee op te bre-
ken in abstracte deeloplossingen. Dit soort onderdelen 
hebben een logische samenhang nodig en basiscom-
ponenten moesten een identiek uiterlijk en vergelijkba-
re gebruikerservaring meekrijgen. Het is natuurlijk de 
vraag hoe de business zich deze competenties eigen 
gaat maken. Essentiële begrippen en principes die bij 
mij als programmeur door de jaren heen uitgegroeid 
zijn tot een soort tweede natuur, zijn bij mensen met 
een business achtergrond natuurlijk niet te verwachten. 
Neem bijvoorbeeld de kennis dat je in eenzelfde klasse 
of module nooit een brede verzameling functies onder 
moet brengen. Dat soort zaken moet je altijd ontkoppe-
len. Hier moet een citizen-ontwikkelaar in principe geen 
kennis van hoeven hebben. De nadruk moet komen te 
liggen op de conceptuele stappen die nodig zijn om 
tot een goede werkende applicatie te komen. En dan 
natuurlijk het liefst met minder support van IT-professio-
nals dan voorheen.”

In die zin sluit de low-codetrend ook heel duidelijk aan 
bij de bredere stroming dat amateurs steeds meer de 
beschikking krijgen over high-end hulpmiddelen. Zitten 

Bepalende succesfactoren

Bedrijven die low-code inzetten puur om een 
traditionele programmeeromgeving te vervan-
gen kunnen bedrogen uitkomen. Claims rond 
productiviteit en lagere kosten zullen vloeibaar 
worden als organisaties over te weinig kennis en 
geschoolde krachten beschikken. Als de juiste 
kennis van low-codeplatformen via een flexibele 
schil ingehuurd moeten worden, kunnen de kosten 
behoorlijk oplopen. Specialisten die bijvoorbeeld 
de verantwoording nemen over de daadwerkelijke 
projectimplementatie komen tegen een hoog ta-
rief. Dat geldt zelfs voor specialisten die op grond 
van basiskennis van een low-codeplatform aan de 
slag gaan. Doordat er een aanzienlijke vraag is naar 
deze expertise in de markt gaan de tarieven om-
hoog. Een plus van 40 procent bovenop het tarief 
voor een goede Java-ontwikkelaar is geen uitzon-
dering in de markt.

Bedrijven die via consultancy of detachering deze 
kennis inkopen, kunnen bedrogen uitkomen in 
de totale kosten van een omvangrijke low-code 
implementatie. In dit geval gaat een vergelijking 
met SAP op. Het was destijds de grote belofte en 
doorbraak van ERP dat het een configureerbare 
softwaremodule betrof die elke organisatie paste. 
Veel organisaties zijn na enige jaren van een koude 
kermis thuisgekomen omdat hun instelbare ERP-im-
plementatie uitgegroeid was tot een klinkend ver-
dienmodel voor dure consultants met zelfs bedrijfs-
faillissementen tot gevolg. 

In een goed beheerde cloud native programmeer-
omgeving voor webapplicaties, geldt de vuistre-
gel dat je met één operationele beheerder op 30 
developers toekunt. In een low-codeplatform is er 
een soortgelijke belofte, mits er voldoende zorg 
gedragen is voor standaardisatie van het platform 
en mechanisering van het ontwikkelproces. Heb je 
dit soort bepalende succesfactoren niet afdoende 
georganiseerd dan kan het zomaar zijn dat op de 
langere termijn de keuze voor low-code veel duur-
der uitvalt. Het is essentieel om hier ook voldoende 
eigen kennis en ervaring over op te bouwen.
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dit soort hulpmiddelen goed in elkaar dan zijn hiermee 
voorheen onvoorstelbare resultaten te boeken. “De 
sterke opkomst van low-codeplatformen in de markt 
betekent dat de business en IT op een veel krachtiger 
manier dan voorheen bij elkaar gebracht worden”, con-
cludeert Heitlager. “Uiteindelijk krijgen de essentiële za-
ken die nodig zijn om een bedrijfsproces digitaal vorm 
te geven veel meer begrip en een breder draagvlak 
binnen organisaties. Wat dat betreft zou low-code best 
wel eens de katalysator en verbindende factor kunnen 
zijn in veel digitale transformatieprojecten, ook al zullen 
er nog heel veel traditionele en maatwerkimplementa-
ties van software plaatsvinden.”



EEN DUURZAAM 
ALTERNATIEF VOOR 
LEGACY SOFTWARE

THINKWISE 
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8Alle prachtige plannen rond digitale transformatie ten spijt, 
vroeg of laat worden ambitieuze managers met de harde wer-
kelijkheid geconfronteerd dat de software in hun organisatie in 
beton gegoten lijkt te zijn. Hoe mooi zou het zijn als business 
applicaties effectief losstaan van de onderliggende technologie 
zodat de software mee kan veranderen met nieuwe plannen of 
gebruikerswensen. Een platform bieden om bedrijfssoftware 
met een oneindige levensduur te bouwen, is de bestaansreden 
van Thinkwise. Het Nederlandse bedrijf werd zestien jaar ge-
leden opgericht en krijgt nu vleugels door de populariteit van 
low-code softwareontwikkeling.

Thinkwise is opgericht vanuit de gedachte dat de software-industrie anders moet 
gaan opereren. Organisaties worden vaak beperkt door de mogelijkheden van 
hun applicaties, terwijl software essentieel is geworden voor het goed functi-
oneren van de economie en de samenleving. Beslissingen hoe software meer 
toegevoegde waarde aan organisaties moet leveren, kun je niet overlaten aan 
programmeurs, makers van uitgebreide softwarepakketten en dure consultants, 
vindt Robert van der Linden, CEO en medeoprichter van Thinkwise. Vanuit zijn 
uitgebreide ervaring heeft hij een ongezouten mening over maatwerk en grote 
softwarepakketten, die organisaties nu zoveel hoofdbrekens bezorgen: “software 
op maat heeft geen waarde”. Dat komt volgens hem omdat het handwerk is, waar 
een vertaalslag van specificaties in het hoofd van de ontwikkelaar voor nodig is. 
Daarnaast is het inflexibel. De kwaliteit is niet te borgen als er veel mensen aan 
werken en de code op leeftijd raakt. Ook pakketsoftware voldoet niet. “De imple-
mentatie ervan is te duur en het is te generiek: de meeste functionaliteit gebruik 
je niet, en er mist altijd iets dat je nu net nodig hebt om het verschil te kunnen 
maken in een markt of voor je klanten”, aldus Van der Linden.

ERVARING
Van der Linden begon zijn loopbaan als ‘werknemer 900’ van SAP en begon later 
zijn eigen bedrijf: SAP-implementator Integration Software. Nadat hij zijn bedrijf 
verkocht aan de Amerikaanse IT-dienstverlener Ciber deed hij promotieonder-
zoek aan de Universiteit Twente naar interfacetechnologie. Hij onderzocht de 
mogelijkheden om interfaces op een modelmatige manier te beschrijven, zodat 
niet iedere applicatie dit wiel opnieuw moet uitvinden. Systemen zijn hierdoor 
sneller aan te passen als er nieuwe technologie op de markt beschikbaar komt. 
Of het nu een nieuwe generatie van een serverplatform is of mobiele devices 
met nieuwe besturingssystemen, door deze modelmatige aanpak zijn applicaties 
gemakkelijker aan te passen aan het steeds veranderende technologielandschap. 
Hij promoveerde uiteindelijk niet maar startte samen met Victor Klaren het bedrijf 
Thinkwise. 

IN BETON VERANDEREN
De eerste generatie software die in grote organisaties werd gebruikt, was eigen-
lijk altijd op maat geprogrammeerd. Maar het in standhouden van maatwerk is 
gewoonweg niet vol te houden. Niet qua omvang, en niet qua onderhoud. Het 
is softwarecode die tot in hoge mate aangepast is aan de kenmerken en eigen-
aardigheden van de technologische omgeving waar het in moet functioneren. 
Dat kan bijvoorbeeld Windows zijn. Het aanpassen van de software om goed te 
functioneren in zo’n context beperkt de mogelijkheden enorm. Niet alleen omdat 
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specialisten moeilijk te vinden zijn, maar ook omdat er 
steeds meer nieuwe 
technologiemogelijkheden in de markt opkomen waar-
mee maatwerksoftware niet overweg kan. “Als software 
klaargemaakt wordt voor productie is het flexibel, zodra 
implementatiekeuzes gemaakt zijn, verandert het in 
beton”, aldus Van der Linden. 

Veranderingen komen en gaan en leveren de nodige 
hoofdbrekens op. Bedrijven met maatwerkoplossingen 
durven geen aanpassingen meer te laten doen, omdat 
de gevolgen niet te overzien zijn. “Dus dan bouwen ze 
er wat bij, naast of eromheen. Of iets is gebouwd met 
oude technologie, en dan gaan ze er met nieuwe tech-
nologie een app omheen bouwen.” Een andere moge-
lijkheid, offshoring van softwareontwikkeling, voldoet 
ook niet. “Om de kosten van maatwerk op te vangen, 
kun je de arbeid naar een lagelonenland verplaatsen, 
“maar dat helpt niet. Het proces wordt er niet beter van, 
het blijft onbeheersbaar. Je hebt een taalbarrière, men-
sen vinden het moeilijk om onze business te begrijpen 
en voor ons is het lastig uitleggen. Daar kan niets goeds 
uit voortkomen. En naarmate die lagelonenlanden het 
beter doen, houden ze op lagelonenlanden te zijn.” 

De oplossing is het handmatige uit het ontwikkelproces 
halen, zegt Van der Linden. “Wij hebben gekeken naar 
andere industrieën. Valt daar iets van gestandaardiseer-
de productie te leren? We denken dat ICT heel ver is 
met innovatie en de toepassing van technologie, maar 
het is een relatief jonge sector. Als je naar de bouw 
of de auto-industrie kijkt, zie je dat een groot gedeel-
te van het handwerk geautomatiseerd is. Processen 
worden daardoor beheersbaar. Jouw auto wordt voor 
80 procent gebouwd door een robot, met 20 procent 
handwerk. Als je een robot iets laat doen, kan deze het 
honderdduizend keer herhalen met dezelfde kwali-
teit. Dat wil je ook met de bouw van applicaties. Als je 
een aanpassing laat doen, wil je gevalideerd kunnen 
vaststellen dat het systeem eenmaal in productie goed 
werkt. Bij zo’n verificatie checkt het systeem zichzelf 
op defecten en fouten, compatibiliteit en een reeks 
non-functionele testen.”

NADELEN CONFIGUREREN
Na maatwerk kwam er een hausse aan pakketsoftware, 
waarbij het programmeren plaats maakte voor hoofd-
zakelijk configureren. Als bedrijf krijg je een hele grote 
doos met functies, je moet dingen aan- en uitzetten, 
en je bedrijfsprocessen daarin proberen te vatten. “We 
dachten destijds dat configureren de oplossing was”, 

vervolgt Van der Linden. “Ik heb het dertig jaar gele-
den meegemaakt toen ik bij SAP werkte. Net zoiets 
als Heinz-ketchup. Ieder bedrijf zou voor SAP moeten 
kiezen, waarom zou je iets anders willen?”

Gaandeweg werd het Van der Linden duidelijk dat 
het model van pakketsoftware niet het eeuwige leven 
had: “Om te beginnen was het belachelijk duur. Er 
gold een verhouding van 1 dollar voor de software, 
en 4 dollar voor implementatie. En als je dan later aan 
klanten vroeg wat ze ervan vonden, was het antwoord: 
‘Het heeft ons niet gebracht wat we ervan verwachtten.’ 
Ik zag ook nooit blije gebruikers. Zo’n pakket biedt 
ontzettend veel functionaliteit, waarvan jij als specifieke 
gebruiker of klant maar een klein deel gebruikt. Want 
de leverancier maakt de software niet alleen voor jou, 
maar voor allerlei soorten bedrijven. Dat heeft voor jou 
geen toegevoegde waarde. De grote hoeveelheid aan 
functies die in pakketsoftware zit, wordt verkocht als 
flexibiliteit. Dat is het niet. Als je 90 tot 95 procent niet 
kan gebruiken, en je vijf zaken nodig hebt die er niet in 
zitten, heb je een probleem.”

De beperkte flexibiliteit van grote softwarepakketten, 
verdwijnt bovendien als de data is ingeladen en de con-
figuratiekeuzes gemaakt zijn, stelt Van der Linden. “Voor 
veel organisaties is SAP de belangrijkste applicatie”, ver-
volgt Van der Linden. “Op de vraag wat ze daarnaast in 
gebruik hebben, volgt meestal een lijst zo lang als mijn 
arm. Het pakket is te complex, mist functionaliteit, of 
de functionaliteit die er wél inzit is niet handig. Mensen 
gaan hierdoor zelf hun probleem oplossen met andere 
applicaties. Daarbij helpt het niet dat de pakketsoftware 
die in gebruik is voor een groot deel is toegeschreven 
naar een specifiek onderliggend platform. Er komen 
nieuwe platformen voor pakketsoftware voorbij, maar zit 
hun specifieke configuratie hier ook in? Dure aanpassin-
gen hebben hierdoor een beperkte levensduur.”

De ICT-business heeft meer macht dan gezond is, aldus 
Van der Linden. Als een klant met een lastige vraag 
komt, is het eerste antwoord dat het niet mogelijk is. 
Bij aandringen blijkt het wel te kunnen, maar tegen 
exorbitante prijzen, omdat bovenop de standaardsoft-
ware uitbreidingen moeten worden gebouwd. In deze 
context is de term ‘standaard’ nogal betekenisloos, stelt 
Van der Linden. Standaarden zijn er helemaal niet. Het 
zijn in feite leverancier-eigen standaarden, die buiten 
hun omgeving geen waarde hebben. Op een hoog 
niveau passen functionele eisen meestal wel, maar de 
problemen komen juist op een wat lager niveau, als je 
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bezig bent met de implementatie. Van der Linden: “Dan 
heb je als klant een flink probleem, want je hebt het al 
gekocht en je zit al halverwege de implementatie. Er is 
geen weg meer terug. Het is stroop. Het zit op je rug en 
je krijgt het er niet vanaf.”

MODELLEREN
Met het low-code platform van Thinkwise worden ap-
plicaties tot in hoge mate gemodelleerd in plaats van 
geprogrammeerd op enkele uitzonderingen na. “Soft-
ware moet aan twee kanten intelligenter zijn”, stelt Van 
der Linden. “Het moet aan de ene kant op een slimme 
manier aan te passen zijn, en aan de andere kant moet 
het klanten ook optimaal ondersteunen om op een 
uitgekiende manier hun business te verbeteren. Het zou 
dus mooi zijn als software zelf de problemen aangeeft, 
waarover jij vervolgens een beslissing moet nemen. 
Vanuit deze visie op softwareontwikkeling hebben wij 
een platform gebrouwd dat software kan leveren die 
standaard met verandering om kan gaan en daarmee 
een veel langere levensduur krijgt. Wat wij leveren, voelt 
voor de klant als een maatpak, maar dat is het niet.”

Er wordt binnen het Thinkwise-platform alleen handmatig 
software geschreven waar dit voldoende toegevoegde 
waarde heeft. “In het verleden noemden wij ons product 
‘modelgedreven softwareontwikkeling’: in plaats van pro-
grammeren is het vooral modelleren. We werken zo veel 
mogelijk met modellen, die je automatisch kunt checken 
op een goede werking, zodat je al tijdens de ontwikkeling 
wat kunt zeggen over de kwaliteit van het eindproduct, 
zonder dat het is gemaakt.” Het gaat dan om modellen op 
verschillende niveaus. Organisatie gerelateerde modellen 
zoals een procesmodel en modellen met een meer techni-
sche oriëntatie zoals een model voor de datastructuur en 
een voor de gebruikersinterface. 

Daarnaast heeft Thinkwise technologiestekkers gebouwd 
om de software op verschillende platformen te laten 
werken. Dat gaat om web, Windows en mobile - en voor 
nieuwe platforms, zoals Internet of Things. Het model, 
gevuld met businesslogica, is specifiek voor de klant, de 
stekkers zijn generiek; alle klanten gebruiken dezelfde 
stekkers. Om te voorkomen dat de stekkers verouderen, 
werken er bij Thinkwise experts die deze modellen voor 
interfaces up-to-date houden. Zo’n stekker wordt in een 
gebruikersomgeving gestoken. Het leest alle gegevens 
uit die nodig zijn om vast te stellen hoe de software moet 
worden getoond en hoe de verschillende bedrijfsproces-
sen lopen. En voilà, de applicatie doet het in de nieuwe 
omgeving. 

BOTSPROEF
Van der Linden vergelijkt de werkwijze van zijn bedrijf 
met het ontwerpen van een auto in CADCAM-applica-
tie, waarmee je een volledig beeld krijgt en je zelfs al 
een botsproef kunt doen. Door deze werkwijze en door 
de prominente rol van modellen wordt de werkwijze 
van Thinkwise veelal tot de low-code aanpak van appli-
catieontwikkeling gerekend. Van der Linden: “De kracht 
van programmeren zit daar waar dit de meeste waar-
de toevoegt. Honderd procent programmeren, in alle 
vrijheid, leidt tot een drama. Je moet het veel slimmer 
aanpakken, veel sneller, en vooral: beheersbaar.”

Juist op het punt van beheersbaarheid stelt Thinkwise 
zich te onderscheiden van de nu sterk in de markt opko-
mende low-code platformen. Deze worden vaak ingezet 
om randapplicaties en apps te maken, maar daarmee 
wordt niet de kern van het legacy-probleem aangepakt. 
Je problemen worden verder vergroot door het bijbou-
wen van allerlei apps, zeker als dit met hoge snelheid 
gebeurt. “Deze technologische schuld wordt op een 
gegeven moment zo hoog dat je hem in moet lossen”, 
zegt Van der Linden, “Je moet iets ondernemen – al ben 
je dan waarschijnlijk al te laat.” 

Thinkwise richt zich op het vervangen van kernapplica-
ties en bedrijf kritische systemen. “Wij concentreren ons 
op de vervanging van backoffice-systemen, zodat we 
daar flexibiliteit creëren en je minder randapplicaties 
nodig hebt. Die typische low-code apps zijn eigenlijk 
maar pleisters en pakken het onderliggende probleem 
niet aan. Volgens ons moet je voor eens en voor altijd 
afscheid nemen van je legacy. Als wij een applicatie ma-
ken draait het op alle platformen. Het maakt niet uit wat 
voor architectuur je kiest. De software is direct beschik-
baar voor web, Windows en mobiel.” 

Hoewel Thinkwise dus onder het low-code fenomeen 
gestopt kan worden, biedt het vooral een alternatief voor 
pakketsoftware en maatwerk, voor grote systemen met 
veel gebruikers. Low-code wordt in essentie vaak op 
kleinere applicaties toegepast. “Onze klanten zijn grote 
bedrijven met veel gebruikers.” Klanten die een simpele 
app of randapplicatie willen moeten bij anderen aan-
kloppen, want dat valt buiten het portfolio van Thinkwise. 
Zo heeft het bedrijf voor industrieel conglomeraat VDL 
een uitgebreid systeem opgetuigd met een grote verza-
meling functionaliteiten met behulp van Thinkwise. Een 
betrekkelijk simpele, mobiele app met korte levensduur 
laat het bedrijf over aan de concurrentie.
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DICHTER BIJ DE BUSINESS
De model gedreven aanpak heeft softwareontwikkeling 
volgens Van der Linden dichter bij de business ge-
bracht. “We willen dat de bouw van applicaties samen 
met de business gebeurt, want het is gereedschap dat 
voor hen wordt gemaakt”, legt Van der Linden uit. Mo-
delleren geeft mensen de mogelijkheid dingen te doen 
met software zonder veel technische kennis. Het intuï-
tieve komt steeds meer naar voren. Dit is ook zichtbaar 
bij de mensen die Thinkwise aanneemt. Van der Linden: 
“Het zijn meer bedrijfskundigen dan technici, de werk-
nemers die op dit moment binnenkomen. Veel mensen 
hebben een bedrijfskundige informatica-achtergrond, 
en nu kan iedereen met een hbo-opleiding solliciteren. 
Voor klantorganisaties werkt dit in principe niet anders 
als zij met het Thinkwise platform aan de slag gaan. 
Programmeren is nog wel nodig, maar dan gaat het om 
heel specifieke zaken, dingen die jouw bedrijf bijzonder 
maken.”

Visualisatie is essentieel om vertegenwoordigers van de 
business mee te nemen in applicatieontwikkeling. “Wij 
kunnen in een vroeg stadium resultaten laten zien zon-
der dat we het werk hebben gedaan, om de business 
mee te nemen in het proces. De buy-in en acceptatie 
van de software zijn heel hoog, want mensen hebben 
het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt. Je kunt ook 
met een factor tien sneller opleveren, dus projecten die 
vroeger jaren duurden, hebben we nu binnen een paar 
maanden af.” 

Het probleem dat klanten hebben, is dat alle leveran-
ciers dezelfde boodschap verkondigen, zegt Van der 
Linden. Iedereen biedt flexibiliteit en apps. Dus klanten 
zien het verschil niet meer. Thinkwise biedt transparan-
tie: de modellen, software, testscripts en documentatie 
zijn allemaal inzichtelijk. Zo’n aanpak geeft de contro-
le terug aan de klant. Van der Linden: “De relatie die 
Thinkwise met klanten heeft, is daardoor heel anders: 
het is echt een partnership.” 

CONCURRENTEN
In de huidige markt komt Thinkwise concurrenten tegen 
als Mendix en Outsystems die zich in toenemende mate 
ook op kernapplicaties richten. Dat is niet hun kernkwa-
liteit, meent Van der Linden. Deze leveranciers hebben 
zich in eerste instantie gericht op randapplicaties en 
apps, terwijl Thinkwise vanaf het begin met het ontwik-
kelen van kernapplicaties aan de slag is gegaan. “Wij 
hebben ons platform vanaf een andere kant ingesto-
ken”, stelt Van der Linden. “Als je een zware applicatie 

ontwikkelt waarin duizenden schermen moeten zitten, 
wil je dat het beheersbaar blijft. Dat kan niet door 
allemaal losse schermen aan elkaar te knopen, maar te 
redeneren vanuit een overkoepelend model met objec-
ten waarin onderlinge relaties gedefinieerd zijn. Dus het 
toevoegen van een login of auditmogelijkheid leidt dan 
niet tot de situatie dat je elk individueel scherm hoeft 
na te lopen. De schermen komen volledig dynamisch 
en automatisch tot stand. In ruil daarvoor laat de Think-
wise-oplossing iets meer grip los op het visuele design 
van die schermen. Deze aanpak biedt het voordeel dat 
aanpassingen volledig geautomatiseerd door te voeren 
zijn.”

De technologische insteek is anders, maar wat betreft 
de marktbenadering ziet Van der Linden een voorbeeld 
om te volgen. Thinkwise heeft in het verleden klantor-
ganisaties zelf geholpen met de bouw van hun soft-
waresystemen. Nu zoekt het bedrijf, net zoals andere 
low-code partijen dat hebben gedaan, de samenwer-
king op met system integrators. Dat doet het bedrijf om 
de sterk gestegen vraag te kunnen behappen. Maar er 
is ook ambitie: “Eigenlijk willen we meer een research 
bedrijf zijn dat software slimmer maakt dan een bedrijf 
dat software maakt voor eindklanten”, vertelt Van der 
Linden. “Je moet natuurlijk wel betrokken blijven bij 
klanten, want je kunt van ze leren, maar eigenlijk wil je 
ze trainen, de kwaliteit controleren en ondersteuning 
leveren.”

Van der Linden is optimistisch over het langetermijnper-
spectief voor innovatie. Hij gelooft dat de traditionele 
budgettaire verhouding tussen beheer en innovatie 
van 80/20 procent uiteindelijk kan worden omgekeerd. 
“Want je voegt wensen toe aan je systeem die je ook 
echt gaat gebruiken. Bij een traditioneel softwarepakket 
heb je, tenzij je een heel grote klant bent, weinig tot 
geen invloed op wat er in een nieuwe release komt. Bij 
Thinkwise heb je 100 procent invloed op wat er komt, 
wanneer het komt en hoe het er uitziet.” 

Het bedrijf rekent overigens geen onderhoudskosten, 
maar kent een innovatiebijdrage voor onderhoud van 
de technologie, die vele malen lager is dan de gebrui-
kelijke kosten voor onderhoud van een traditioneel pak-
ket. “Dat is een aanzienlijk lager bedrag dan bedrijven 
nu kwijt zijn aan het beheer van legacy-software”, zegt 
Van der Linden. “Zowel bij het realiseren van software 
als de bijdrage die we jaarlijks rekenen voor innovatie.” 
Zo kun je dus niet alleen de implementatie van een 
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nieuwe kernapplicatie met een factor tien versnellen, 
ook de kosten zijn ongeveer een factor tien lager. “De 
huidige low-code trend helpt overigens om dit geloof-
waardiger voor het voetlicht te krijgen, want klanten 
geloofden ons eerst niet”, besluit Van der Linden.

Virtuele blauwdruk

Het Thinkwise-platform werkt niet zoals bestaande 
software met verschillende gekoppelde randap-
plicaties en complexe configuraties, maar op basis 
van een virtuele blauwdruk van bestaande be-
drijfsprocessen, applicaties en datastructuren. Dit 
functionele model vervangt het complexe web van 
traditionele software in zijn geheel. De gewenste 
gebruikersomgevingen worden vervolgens aan 
dit model toegevoegd, waarna ze via generieke 
applicaties op elk apparaat en via de browser direct 
beschikbaar zijn. Deze applicaties bieden alle de 
gewenste functionaliteit en passen zich automatisch 
aan de gebruiker aan. Ze zijn zelflerend en kunnen 
op basis van eerder gedrag suggesties doen om 
bijvoorbeeld elke dag met een specifiek sales-dash-
board te beginnen. 

Het grote voordeel van deze low-code, modelge-
dreven bedrijfssoftware is dat de processen hier-
mee losgekoppeld worden van de onderliggende 
technologie. De blauwdruk is de basis en blijft altijd 
aanpasbaar, ook in de toekomst. De software veran-
dert automatisch mee, en is in feite slechts een soort 
stekker die in het model wordt gestoken.

De Thinkwise oplossing pakt drie problemen aan: 
functionele en technologische veroudering en com-
plexiteit. Het eerste probleem is de snelle functio-
nele veroudering, waardoor een pakket niet meer 
goed past bij de business die het moet ondersteu-
nen. Probleem twee is de technologische veroude-
ring: de software is in een bepaalde technologie 
gemaakt en aanpassingen moeten in diezelfde tech-
nologie worden gedaan, terwijl de mogelijkheden 
niet bij de tijd zijn. Grote pakketleveranciers kunnen 
zichzelf niet meer vernieuwen; hun technologie zit 
ingebakken. Het derde probleem is dat bedrijfssoft-
ware veel te complex is. De ERP-systemen zijn veel 
te groot geworden met veel functionaliteit die nie-
mand gebruikt, aanpassingen kosten veel tijd met 
daarbij de nodige risicovolle testen. Implementaties 
duren eindeloos.

Thinkwise bedient vier soorten klanten: 
1. Grote eindklanten, waar het bedrijf zelf legacy 

van moderniseert door bedrijfsapplicaties te 
ontwikkelen op basis van het Thinkwise-plat-
form; 

2. Bedrijven die het Thinkwise-platform omarmen 
om zelf bedrijfskritische software te ontwikke-
len, waarbij wordt gekeken naar de omvang 
van de applicatie (gemeten in onderliggende 
fysieke entiteiten van het datamodel); 

3. System integrators of consultancy-partijen die 
voor hun eigen klanten ontwikkelen en waarbij 
per klant wordt afgerekend; 

4. Een software- of pakketleverancier, die met het 
Thinkwise-platform het eigen aanbod moderni-
seert. 

Thinkwise is opgericht in 2002 en heeft ruim 130 
medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in 
Apeldoorn. Er zijn nevenvestigingen in Rotterdam 
en Eindhoven. 



CONCLUSIES

De zonnige 
productiviteitscijfers 
van low-code zijn 
alleen te verzilveren 
als organisaties een 
aantal belangrijke 
beheermaatregelen 
in acht nemen.
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De bedrijfskundige en technische modellen van low-codeplat-
formen zijn uitgegroeid tot een populair middel om software-
ontwikkeling te versnellen. Een aantal essentiële verbeteringen 
hebben ervoor gezorgd dat low-codeplatformen de afgelopen 
jaren het goed doen in de markt. Een belangrijk voorbeeld 
is dat de nieuwe generatie low-code oplossingen open zijn, 
waardoor softwarecomponenten in communities te delen zijn 
en ook reguliere softwarecode in een low-codeapplicatie inge-
voegd kan worden. Daarnaast wordt bij low-code het proces 
van softwareontwikkeling integraal van begin tot eind optimaal 
ondersteund. Van het uittekenen van een prototype tot het live 
brengen van een werkende applicatie in een volledig geauto-
matiseerde softwareontwikkelstraat; het zit er allemaal in.

Dit soort hulpmiddelen zijn geen nieuwe vinding maar staan in een decennialan-
ge traditie van modelgebaseerde softwareontwikkeling. Low-code sluit aan bij de 
groeipijn die veel organisaties ervaren door de krappe IT-arbeidsmarkt. Bedrijven 
hebben het realiseren van op technologie gebaseerde innovaties met software 
hoog op de strategische agenda staan. Traditioneel programmeren levert alleen 
lang niet altijd op wat ervan verwacht wordt. De low-codeaanpak van software-
ontwikkeling belooft snelle levering en het in korte tijd concreet maken van toe-
gevoegde waarde. Daar staat het bedrijfsleven begrijpelijkerwijs om te springen.

VERKEERDE BEEN
Zelfrijdende auto’s, zelf software schrijvende machines. In zijn naamgeving sugge-
reert low-code dat de business zelf in staat is om software te ontwikkelen zonder 
dat er een programmeur aan te pas zou hoeven komen. Deze gedachtevorming 
heeft zeker in een enterprise-omgeving nuancering nodig en zet de nodige 
mensen op het verkeerde been. In een aanzienlijke applicatieomgeving die met 
een low-codeplatform gemaakt is, blijft de kennis en ervaring van programmeurs 
broodnodig. Ook voor deze doelgroep bieden de low-codeplatformen volop 
toegevoegde waarde. Zo verhoogt de model gebaseerde gebruikersinterface 
van low-code de productiviteit van softwareontwikkeling. Het is een krachtig 
alternatief voor het handmatig doorzoeken van een groot aantal regels software-
code. De term High Perpormance application PaaS (HaPaaS) van Gartner is dan 
ook beter gekozen. De kans dat deze afkorting low-code gaat verdringen is klein, 
omdat het als kreet een stuk minder goed in de mond ligt.

Conclusie 1: In een low-code-applicatieomgeving van enige omvang blijft de 
kennis en ervaring van programmeurs broodnodig. Een verhoging van de pro-
ductiviteit van de business én van software developers moet centraal staan.

ARCHETYPE
Het van oorsprong Nederlandse Mendix is te bestempelen als het archetype van 
een low-codeplatform. Het bedrijf is opgericht in 2005 en verplaatste na zeven 
jaar het hoofdkantoor naar de VS. Door het constante, grote tekort aan program-
meurs heeft het softwarebedrijf van de nood een deugd gemaakt. Door model 
gebaseerd ontwikkelen als centraal paradigma te nemen en dit met uitgebreide 
voorzieningen optimaal te ondersteunen was het bedrijf in staat om een veel 
bredere groep van ‘citizen developers’ aan te haken bij de bouw van applicaties. 
Door een efficiënte interactie tussen vertegenwoordigers uit de business en pro-
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grammeurs is het ontwikkeltempo vergaand omhoog te 
krikken.

Wat zeker aan de populariteit van Mendix heeft bijge-
dragen is dat cloud als onderliggend platform breed 
in de markt is opgekomen. Het stelde veel klantor-
ganisaties in staat om zonder grote voorinvestering 
kleinschalig te starten en naadloos door te groeien naar 
een zwaarder platform naarmate het aantal en de soort 
applicaties in een productie-omgeving groeide. Mo-
gelijkheden voor het ontwikkelen van cloud native en 
container gebaseerde applicaties hebben de naam van 
Mendix als innovator verder versterkt. In loop der jaren 
vond het bedrijf volop aansluiting en erkenning voor 
zijn low-codeaanpak in de markt. Eind 2017 kwam er 
een reseller agreement met ERP-reus SAP, begin 2018 
volgde een soortgelijke overeenkomst met IBM. Na een 
onstuimige groei gevoed door miljoeneninvesteringen, 
werd Mendix in 2018 overgenomen door Siemens.

Conclusie 2: Het van oorsprong Nederlandse Mendix 
is een goed voorbeeld van een low-codeplatform. Het 
tekort aan programmeurs heeft het softwarebedrijf 
geïnspireerd tot een nieuwe aanpak van softwareont-
wikkeling die breed is aangeslagen in de markt.

OVERTREFFENDE TRAP
Naast Mendix zijn er in Nederland tal van kleinere spe-
lers opgekomen die het nodige succes hebben met een 
modelgebaseerde aanpak. Een goed voorbeeld daar-
van is Thinkwise die het principe van model gedreven 
softwareontwikkeling in overtreffende trap toepast. Ook 
de interfaces voor onderliggende platformen, waar de 
software op komt te draaien, worden model gedreven 
aangepakt. Deze leverancier weet op deze manier het 
handmatige vergaand uit het ontwikkelproces te halen 
en zo best practices rondom normalisatie en standaardi-
satie, zoals de procesindustrie deze kent, in applicatie-
omgevingen toe te passen. De inhoud en vormgeving 
van schermen bijvoorbeeld komt volledig dynamisch 
tot stand. Dit maakt softwareontwikkeling tot in hoge 
mate beheersbaar en het doorvoeren van veranderin-
gen hanteerbaar.

De aandacht en populariteit van low-code legt Thinkwi-
se geen windeieren, ook al distantieert het bedrijf zich 
tegelijkertijd duidelijk van deze markttrend. Thinkwise 
noemt de typische workflow en mobile apps die met 
low-code gebouwd worden het plakken van pleisters, 
terwijl het onderliggende probleem niet aangepakt 
wordt. Het bedrijf richt zich juist op de vervanging van 

kernapplicaties en wil bedrijven van hun legacy afhel-
pen. Industrieel conglomeraat VDL is een voorbeeld 
van een groter bedrijf dat het bestaande ERP-systeem 
ermee verving. Naast klantorganisaties bedient Thinkwi-
se ook andere softwareleveranciers die hun applicaties 
willen moderniseren.

Conclusie 3: Modelgebaseerde softwareontwikkeling 
is uitgegroeid tot een bewezen formule die ook zware, 
bedrijfskritische legacy applicaties kan vervangen. 

DIGITALE TRANSFORMATIE
Low-code software krijgt ook de wind in de rug doordat 
IT-dienstverleners low-codeplatformen in toenemende 
mate als basis nemen voor hun softwarediensten. Som-
mige IT-dienstverleners gebruiken de financiële ruimte 
van een bestaand applicatiebeheercontract om de 
dienstverlening te baseren op een low-codeplatform. 
Applicaties worden sneller en iteratief uitgeleverd van-
uit bestaande beheerovereenkomsten. Het onderhoud 
wordt goedkoper waardoor er meer ruimte komt voor 
innovatie zonder extra kosten voor de klant.

De Nederlandse specialist in bedrijfskritische applica-
tieomgevingen Schuberg Philis is een voorbeeld van 
een leverancier die low-code inzet om het aanbod te 
verbreden. Het bedrijf zet low-code in naast SaaS, on 
premise applicaties en cloud native software. Low-co-
de is een katalysator voor digitalisering doordat deze 
platformen de potentie hebben om de business en IT 
op een krachtige manier bij elkaar te brengen. Hiermee 
groeit low-code uit tot een ideaal instrument om een 
breed digitale transformatie programma te ondersteu-
nen. De poule van beschikbare programmeurs wordt 
breder doordat bij de applicatiebouw ook zogenaam-
de ‘citizen coders’ uit de business aangehaakt raken. 
Schuberg Philis onderscheidt zich door een specifieke 
afbakening van low-code. Voor het ontwikkelen van 
hard core bedrijfskritische toepassingen op enterprise 
niveau hebben low-codeplatformen op dit moment 
onvoldoende controlemiddelen voor het waarborgen 
van kwaliteit en security.

Conclusie 4: Schuberg Philis is een voorbeeld van een 
softwareleverancier die low-code als een adequaat 
platform ziet voor het ondersteunen van een breed 
digitale transformatieprogramma. Het bedrijf onder-
scheidt zich in de markt door de terughoudendheid om 
er bedrijfskritische software mee te bouwen.
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KERNSYSTEMEN
Door de hele markt heen sprake is van een bredere 
inzet van low-code. Klantorganisaties zijn het aantal 
toepassingen dat met deze platformen ontwikkeld 
wordt sterk gaan vergroten. In het begin werden met 
deze systemen mobiele apps ontwikkeld om klanten op 
een aansprekende manier te bedienen of om processen 
efficiënter te maken door werkstromen te ondersteu-
nen. Nu zijn organisaties aanbeland bij applicaties die 
digitale kernprocessen moeten dragen. Of zij beginnen 
aan omvangrijke programma’s voor het vervangen van 
legacy met behulp van low-code.

Deze derde use case voor low-code, rond het uitbrei-
den of zelfs vervangen van bestaande kernsystemen, 
komt in de praktijk al voor. De terminaloperator Vopak 
is een voorbeeld van een onderneming die een der-
gelijke stap heeft gezet. Het bedrijf nam de beslissing 
om zijn op JD Edwards gebaseerde ERP-systeem, dat 
binnen enkele jaren zijn levenseinde zou bereiken, in 
te ruilen voor een gestandaardiseerde SaaS-applicatie 
aangevuld met PaaS-softwareontwikkeling op basis van 
het low-codeplatform van OutSystems. Vopak kreeg 
hiermee de mogelijkheid om kernprocessen rond het 
beheer van de bulkterminals te vernieuwen en deze 
voorzieningen te digitaliseren. Met de nieuwe software 
kan het bedrijf ook mobiele medewerkers ondersteu-
nen en van real-time inzichten in de logistieke keten 
profiteren.

Conclusie 5: Naast mobiele apps en workflow toe-
passingen ontwikkelen organisaties inmiddels met 
low-code ook software die digitale kernprocessen 
draagt. Vopak zette het OutSystems low-codeplatform 
succesvol in om kernprocessen rond zijn core business 
te digitaliseren.

GOVERNANCE VAN LOW-CODE
In grotere low-codeapplicatieomgevingen moet er 
voldoende aandacht zijn voor governance. In sommige 
organisaties brengen low-codeplatformen in korte tijd 
tientallen apps voort. In zo’n situatie zijn waarborgen 
om governance principes in de applicatie-omgeving 
essentieel. De grotere en uitgekristalliseerde low-code-
platformen hebben voorzieningen aan boord om grip 
op de applicatie-architectuur te houden. Zo heeft het 
OutSystems-platform een canvasmodel van vier lagen 
dat het applicatieportfolio coherent helpt houden. De 
tool spoort herbruikbare (micro)services op ook al zijn 
deze binnen verschillende teams ontwikkeld en identifi-
ceert losstaande, herbruikbare functionele modules. 

Die governance heeft niet alleen betrekking op de tech-
nologie. Voor verbetering van de samenwerking tussen 
business en IT zijn agile teams een adequate vorm om 
een low-codeplatform tot bloei te kunnen brengen. 
Templating in extreme vorm waarborgt dat minder 
formeel opgeleide werknemers, zoals business analis-
ten, een effectieve bijdrage kunnen leveren aan func-
tionaliteit mits alle processen gestandaardiseerd zijn: 
van de development lifecycle, het deployment proces, 
de basisarchitectuur, tot het doelplatform zoals devices 
van de eindgebruiker. Een ‘Centre of Excellence’ met 
in meerdere teams gedeelde rollen als applicatie-archi-
tect, een ‘user experience’ expert en een DevOps-en-
gineer, kan de organisatorische inzet van low-code 
versterken.

Conclusie 6: Grotere low-codeomgevingen hebben 
een effectieve aanpak van governance nodig. Deze 
besturing moet technische aspecten hebben als het 
afdwingen van een coherente applicatie-architectuur, 
maar zeker ook een organisatorische dimensie. Een 
voorbeeld daarvan is de combinatie van multidisci-
plinaire agile teams en gedeelde rollen vanuit een 
‘Centre of Excellence‘. 

MEER GELD VOOR INNOVATIE
De beheerkosten van low-code applicaties lijken dui-
delijk lager te liggen dan bij traditioneel ontwikkelde 
applicaties, waardoor er meer geld naar innovatie kan 
gaan. Zo wordt adaptief onderhoud productiever en is 
correctief, preventief of perfectief onderhoud of afwe-
zig of onderdeel van de licentiekosten voor het gebruik 
van een low-codeplatform. Een aantal low-code provi-
ders claimt dat de beheerkosten van applicaties omlaag 
gaan van 80% naar 50% van het budget. Schuberg Philis 
is conservatiever in zijn inschattingen en stelt dat bij 
low-code softwareontwikkeling de verhoudingen tussen 
beheer en innovatie verschuiven naar 70 om 30%, een-
zelfde ratio als bij cloud native applicaties. Ondanks dat 
de productiviteit van de low-codeplatformen veel hoger 
is dan bij traditionele ontwikkelomgevingen, kunnen de 
kosten hoger uitvallen vanwege de licentiekosten die 
voor het gebruik van een low-codeplatform gevraagd 
worden.

Verschillende bronnen geven aan dat de beheerkosten 
aanzienlijk lager zullen uitvallen. Belangrijke factoren 
in deze daling zijn de eerder besproken standaardi-
satie van het platform en de automatisering van het 
deployment-proces. Een ander belangrijk bestanddeel 
in lagere kosten is de inhuur van extern personeel. Als 
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een klantorganisatie vooral afhankelijk is van externe 
consultants dan kunnen de kosten van een omvangrij-
ke low-code implementatie flink hoger uitvallen. Door 
de grote vraag naar low-code expertise is een plus van 
40% op tarieven geen uitzondering. Als er onvoldoende 
zorg gedragen wordt voor het opbouwen van voldoen-
de eigen kennis en ervaring dan gaat er mogelijk te 
veel geld naar innovatie. METRI adviseert om voor ieder 
project dat op basis van ‘time & material’ afgerekend 
wordt een instrument voor prestatiemeting in te zetten, 
zodat organisaties grip houden op de kosten.

Conclusie 7: De beheerkosten van low-code applicaties 
liggen duidelijk lager dan bij traditioneel ontwikkelde 
applicaties, waardoor er meer geld voor innovatie vrij-
komt. Bij projecten kunnen inhuurtarieven voor hoge 
kostenposten zorgen.

LEVENSDUUR KOSTEN
Ongeacht of softwarecode wordt gegenereerd door 
een mens of een computer, de kosten voor het ge-
bruik en onderhoud van software zijn ook bij low-code 
reëel. Naarmate een applicatiestack ouder wordt, zijn 
er steeds meer ingrepen nodig om de software onder-
houdbaar te houden. Deze zogenaamde ‘technische 
schuld’ hoopt zich steeds verder op. De ervaring leert 
dat de kosten om een applicatie te bouwen gemiddeld 
8 procent zijn van de kosten van de applicatie tijdens 
de levensduur. Om die reden is het sturen op kwaliteit 
en onderhoudbaarheid van software ook bij low-code 
essentieel. Dat blijkt uit het overtuigende betoog van 
Lev Lesokhin van CAST, een leverancier van hulpmid-
delen die inzicht bieden in de productiviteit en kwaliteit 
van software.

Daarom zijn de totale eigendomskosten (TCO) een 
belangrijk stuurmechanisme bij softwareontwikkeling. 
Ook low-codeplatformen hebben voorzieningen nodig 
om een goede werking te kunnen controleren en de 
applicatieomgeving te kunnen onderhouden. Neem het 
daarnaast ook niet voor waar aan dat de softwarecode 
zoals een low-codeplatform dat genereert van zichzelf 
veilig en efficiënt is. In een enterprise omgeving loopt 
men bijna altijd tegen beheerproblemen aan door een 
ongebreidelde groei van applicaties. Dat zal zeker het 
geval zijn als deze software vrij eenvoudig is om te ont-
wikkelen. Portfoliobeheer in zo’n omgeving is absolute 
noodzaak. Een machine learning algoritme leent zich 
door zijn fundamentele karakter en impact op applica-
ties bijvoorbeeld minder goed voor een uitwerking in 

modellen. Deze functionaliteit is beter uit te werken in 
traditioneel uitgeschreven softwaremodule. Dit soort 
afwegingen rond portfoliobeheer moet gecombineerd 
worden met een methodische aanpak van maat-
werksoftware, zodat dit goed onderhoudbaar blijft. 

Conclusie 8: Ook in een low-code-applicatieomgeving 
zijn het inlossen van technische schuld, portfoliobeheer 
en een methodische aanpak van maatwerksoftware 
noodzakelijk om de levensduur kosten van deze omge-
ving op de langere termijn te beheersen.

HYGIËNE MAATREGELEN NEMEN
De zonnige productiviteitscijfers van low-code zijn al-
leen te verzilveren als organisaties een aantal belangrij-
ke beheermaatregelen in acht nemen. Ook al is security 
in een low-codeomgeving minder een issue omdat de 
basiskwaliteit van zo’n platform relatief hoog is, toch 
moeten organisaties kennis en vaardigheden opbou-
wen om de kwaliteit en security van alle componenten 
van een applicatie in samenhang te kunnen beoorde-
len. Expliciete afspraken over de tijd en inspanning voor 
het patchen van omgevingen zijn belangrijke toevoe-
gingen aan een beheercontract om security-issues op te 
lossen. 

Een uitgebreide applicatiestack, die met low-code 
gemaakt is, kan niet zonder monitoring van de kwaliteit. 
Dat komt omdat de kwaliteit van softwarecode een be-
langrijke factor is bij het minimaliseren van beheerkos-
ten. Dit is een realiteit waar zowel leveranciers als hun 
afnemers niet omheen kunnen. Bedrijven die via con-
sultancy of vanuit een applicatiebeheercontract low-co-
de software afnemen, kunnen op termijn bedrogen 
uitkomen in de levensduurkosten van een omvangrijke 
low-code implementatie. Wordt de kwaliteit een issue 
dan vertraagt het innovatietempo en zullen vroeg of laat 
de beheerkosten stijgen. 

Conclusie 9: Wordt de kwaliteit een issue dan vertraagt 
het innovatietempo en zullen vroeg of laat de beheer-
kosten stijgen. Om die reden moeten organisaties een 
aantal belangrijke beheermaatregelen nemen zoals 
bijvoorbeeld het kunnen screenen van kwaliteit en 
security.

TRANSPARANTIE ESSENTIEEL
Veel low-code applicatieomgevingen zijn nu nog jong, 
maar zeker is dat er ook reële kosten komen in de 
beheerfase. De praktijk heeft laten zien dat beheerkos-
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ten van software nu eenmaal stijgen als applicaties op 
leeftijd komen. Bij modelgebaseerde softwareontwikke-
ling zijn de kosten voor een belangrijk deel gekoppeld 
aan de onderliggende kwaliteit van het low-codeplat-
form en de applicaties die het voortbrengt. Naarmate 
low-code applicatieomgevingen de mogelijkheden en 
functionaliteit van legacy applicaties meer evenaren, is 
er gedetailleerd inzicht nodig hoe low-code-software 
ingrijpt op de onderliggende hardware systemen. Die 
transparantie is noodzakelijk om te controleren of de 
softwarecode efficiënt, veilig en schaalbaar is.

Er zijn twee, fundamenteel verschillende architectuur 
benaderingen van low-code. De ene werkt met code-
generatie in het platform zelf. Bij de andere smaak vindt 
de definitieve vertaling van het modellentemplate pas 
in het doelplatform plaats. De ene vorm van low-code 
is niet beter dan de andere. Wat wel essentieel is, is dat 
er inzicht komt in de wisselwerking tussen de onder-
liggende hardware en software. Zo weet je zeker dat 
de leverancier beheermaatregelen in een omvangrijke 
applicatieomgeving voldoende aandacht geeft en dat 
het platform en de applicaties die daar voor hun functi-
oneren van afhankelijk zijn tegen een stootje kunnen. 

Conclusie 10: Naarmate low-code applicatieomgevin-
gen aan omvang en belang winnen, is er gedetailleerd 
inzicht nodig hoe low-code-software ingrijpt op de 
onderliggende hardware systemen. 
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