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Over mijzelf: van ‘neerkijken op’ tot fan

5 jaar geleden vandaag

“Het is technisch nog 
te beperkt om er echt 
serieuze applicaties 
mee te bouwen”

“Als je niet succesvol 
met low-code bent, 

dan ligt het echt 
vooral aan jezelf”

“Aan de techniek ligt het niet meer”



Over ons: Business Case Entrepreneurs

~20 consultants
(+ schil)

Bilthoven
(Utrecht)

Digitale 
transformatie

Zorg & welzijn Verzekering-
gerelateerd Overige
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Wij regelen het 
voor/met je



BCE is gespecialiseerd in het successnijvlak
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Technologie

Organisatie &  
veranderingProgramma-

& project-
management

Ontwerp

Low-code 
succesmanagers

heavy-code, low-code, 
RPA, AI, enzovoort

Voorbeelden van rollen
• Product owner
• Analist
• Projectmanager
• Adviseur
• Business architect
• Ontwerper (UX)
• Customer journey

expert

Oh ja… wij zijn een 
onafhankelijk bureau 
en werken niet met 1 
specifiek platform.



Low-code is veel meer dan “het gereedschap”
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Mate van succes

De premisse van deze presentatie

What’s new?! Dit geldt voor alle IT-projecten!
Klopt, maar low/no-code vergroot een aantal 

van die uitdagingen. 



Succeshefbomen
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Low/no-code kan een 
katalysator van cultuur-
verandering zijn
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Aandacht voor het 
besturingsmodel 
creëert mogelijk een   
illusie van succes & 
verandering 
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Een high-performing
low/no-code-team is 
altijd de nummer één   
van alle hefbomen
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Gezond 
boerenverstand is 
sowieso belangrijker 
dan Scrum
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Met Kanban-principes 
kun je de overhead
binnen het project   
reduceren 

11



Het loont om lak te 
hebben aan rollen 
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In low/no-code-
projecten vraagt de 
backlog om nog veel 
meer tijd en energie
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Ze houden 
ons niet bij!



Een ijzersterk project 
begint met een glas-
helder architectuur-
ontwerp 
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… in businesstaal



Veel gebruikers-
organisaties hebben 
veel positieve  
’weerstand’ nodig 
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Irrationele 
aversie tegen 
“maatwerk”

Heavy-code 
developers
weigeren 

low/no-code

Veel te veel 
aandacht voor 

‘low value’ 
wensen

Bestaande IT-
systemen 

worden niet 
goed benut

Voorbeelden:



Met de low/no-code-
store kun je de 
ontwikkeling extra 
versnellen
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Kanariereleases zorgen 
voor rust bij software-
opleveringen met veel 
impact
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Testautomatisering is 
toegankelijker te maken 
met Robotic Process
Automation (RPA) 
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software die 
op de UI werkt

RPA 

virtuele 
medewerker 



Met Robotic Process
Automation (RPA) zijn 
low/no-code-applicaties 
krachtiger te maken

19

Low/no-code-applicatie
Stap 1 Stap 2 Stap 3 Onkoppelbaar portaal/systeem

“haal iets op”

“verwerk data in 
applicatie”

Ik werk in 
1 systeem!



Een low/no-code-
platform is geen 
oplossing voor alles

Een low/no-code-
platform is geen 
oplossing voor alles
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Portfoliomanagement is een cruciaal 
instrument voor doordachte sturing 
van alle ontwikkelingen
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tijd

“epics”



Er zijn 5 ’verschilmakers’ om 
de platformselectie mee te starten
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Low/no-code-gereedschap biedt 
op zichzelf nog geen garantie voor 
building applications many times faster.

Diverse uitdagingen die je ook al had 
bij heavy-code, komen met low/no-
code in het kwadraat versterkt terug.

Low/no-code wordt het nieuwe 
normaal van softwareontwikkeling. 
De belofte is terecht.
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Meer weten? Lees onze artikelen!
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Paper copies zijn op 
te halen in de BCE-
stand!

Tip: vraag naar onze 
‘Aan de slag met low-
code’-training.


