


Inleiding

Om erachter te komen waar er voor M7 branding kansen liggen voor het inzetten

van no-code en low-code tools, is er een interview afgenomen met de eigenaar

van M7 branding, Martijn Roefs. Tijdens dit interview wordt er dieper ingegaan op

de klantbehoefte die M7 Branding momenteel lastig kan vervullen, welke klanten

deze behoefte hebben, en waarom low-code en no-code potentie hebben om

deze klantbehoefte te vervullen.



Interview Martijn Roefs

Welke behoefte zou volgens jou met Low-code / no-code development

vervuld kunnen worden?

Momenteel merken wij dat we veel aanvragen krijgen van met name bestaande

klanten, over automatiseringen binnen hun bedrijf. Deze klanten hebben

bijvoorbeeld al een website die door ons ontwikkeld is en die met een andere

wens of probleem naar ons toe komen. Bijvoorbeeld om een bedrijfsproces te

automatiseren, of een omgeving voor hun klanten te ontwikkelen.

Om wat voor klanten gaat dit precies?

Dit zijn vooral MKB bedrijven, waarvan hun bedrijfsvoering niet te maken heeft

met iets digitaals, bijvoorbeeld geen start-up met een software gerelateerd

concept. Ik noem een paar voorbeelden; een auto detailer, een makelaar, een

containerbedrijf.

Waarom kunnen jullie deze behoefte momenteel dan niet vervullen?

Wat het lastig maakt is dat de developers die wij in dienst hebben eigenlijk

continu gekoppeld zijn aan een groot project, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling

van de Monvy applicatie (boekhoudings applicatie), of Genson (applicatie voor

huisvesting van arbeidsmigranten). We kunnen dan ook lastig een relatief dure

developer in dienst nemen die zich alleen maar bezighoudt met kleine klussen.

Daarvoor zijn er overigens ook niet (altijd) genoeg kleinere klussen beschikbaar.

Dit zal misschien ook iets met onze eigen schaal te maken kunnen hebben, maar

zo is het momenteel wel.

Waar zitten de verschillen met bijvoorbeeld een applicatie als Monvy en een

oplossing voor Bernheze?

Dit zit hem met name in de schaal van het project, en dus ook de budgetten die

hierbij een rol kunnen spelen. Projecten als Monvy en Genson lopen vaak

maanden, of blijven oneindig door ontwikkelen. Er wordt dan ook gewerkt met

een multidisciplinair team van bijvoorbeeld een designer, een productowner, en

back-end / front-end developers.



Waarom werkt deze wijze van werken dat niet bij kleinere klanten?

Deze klanten hebben vaak geen budget, of ze hebben het er in ieder geval niet

voor over. Hoe klein de applicatie ook moet zijn, er moet altijd gewerkt worden

met een team omdat mensen afhankelijk zijn van elkaars kwaliteiten. Hierdoor

kan een kleine applicatie alsnog relatief veel tijd kosten. Ik maak zo nu en dan wel

eens een offerte voor een klant, maar hier ben ik eigenlijk mee gestopt.

Heb je voor sommige gevallen dan niet eens gekeken naar andere (kant en

klare) oplossingen?

In sommige gevallen adviseer ik de klant dit ook, maar ik merk toch dat het vaak

gaat om redelijk specifieke use-cases. Ook is er soms sprake van een klantzijde

waarbij uitstraling / UX ook een rol speelt. Wat ik zelf heb gemerkt aan kant en

klare oplossingen zoals bijvoorbeeld Notion, het systeem wat wij bijvoorbeeld

gebruiken voor onze urenregistratie, is dat je beperkt bent in mogelijkheden. Zo is

het niet mogelijk is om omgevingen voor externe gebruikers op te zetten.

Daarnaast zijn we natuurlijk een Branding Agency, en kiezen klanten in de eerste

instantie voor ons omdat we gelikte producten afleveren. Hier ligt dan ook onze

kwaliteit en dat wil ik graag bewaken.

Hoe zouden low-code en no-code oplossingen dan kunnen bijdragen om dit

‘probleem’ op te lossen?

Ik heb er al een aantal keer naar gekeken en hier en daar wat van gehoord, maar

het lijkt mij alsof je met low-code snel en relatief gemakkelijk functionaliteiten

kunt ontwikkelen die met de huidige manier van ontwikkelen vaak meer tijd en

mensen vereist. Daarom zou ik graag willen weten wat de mogelijkheden en

limitaties hiervan zijn.

Liggen er naast het vervullen van deze klantbehoefte nog andere kansen?

Naast het kunnen voldoen aan de behoeftes van onze klanten denk ik dat het

met een aantal sterke use-cases / portfolio projecten ook een interessante

propositie kan zijn voor een agency, zo heb ik hier en daar al eens een aantal

low-code agencies voorbij zien komen. Dit zal het ontwikkelen van uitgebreide en

complexe applicaties natuurlijk niet vervangen, maar het zou in potentie zelfs een

zijtak van M7 Branding kunnen zijn.



Conclusie

Door in gesprek te gaan met Martijn Roefs blijkt dat M7 branding momenteel niet

aan alle klantbehoeften kan voldoen, omdat het lastig is voor M7 branding om

invulling te geven aan de ontwikkeling van minder complexe en minder

uitgebreide applicaties. Zo zijn de vaste developers vaak ingepland op grote

langdurige projecten. Ook is het budget technisch vaak niet mogelijk om

bijvoorbeeld met een team van een designer, product owner, back-end en

front-end developer te werken. Martijn ziet hier kansen op het gebied van

low-code en no-code ontwikkeling en wil dit graag laten onderzoeken.


