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Inleiding

Uit dit onderzoek is gebleken dat low-code en no-code tools ingezet kunnen worden om

het ontwikkelproces van een (web)applicatie te versnellen. Om erachter te komen welke

tools interessant zijn voor M7 branding worden verschillende app builders en workflow

automatisering en iPaaS-oplossingen met elkaar vergeleken om vervolgens de tools te

kiezen die het beste aansluiten bij de doelstellingen van M7 branding.



Vergelijking low-code / no-code tools

De no-code en low-code markt is nog relatief nieuw en er zijn veel verschillende tools

beschikbaar. Het is lastig om te bepalen welke tools het meest populair of effectief zijn,

maar een lijst zoals de Cloud top 100 van Forbes kunnen enig inzicht geven in de markt. In

deze lijst wordt een top 100 geformuleerd van de meest belovende Cloud bedrijven, dit

gebeurd op basis van geschatte waardering, bedrijfsstatistieken, mensen en cultuur en

marktleiderschap. In deze lijst komen namen als Figma (designtool) en Stripe

(betalingsplatform) voor, maar er worden ook enkele low-code / no-code app builders en

automation tools genoemd.

Binnen deze lijst komen de low-code/ no-code tools Airtable (Database, positie 6), Zapier

(workflow, automation, positie 14), Outsystems (App development, positie 44) en webflow

(visual software development, positie 50) als marktleiders binnen Workflow Automation’ &

‘iPaaS’ en ‘App Builders’ naar voren. Deze tools worden geanalyseerd om te ondervinden

welke tools zich het beste lenen voor het ontwikkelen van webapplicaties.



App builders

Webflow
Webflow is een front-end ontwikkelplatform wat voornamelijk gebruikt wordt voor het

maken van websites. Wat Webflow uniek (en populair) maat is het feit dat het behulp van

een visueel canvas en drag en drop functionaliteiten schone en bruikbare HTML, CSS en

Javascript code kan genereren. Dit maakt webflow uniek ten opzichte van andere

webontwikkeling platformen als bijvoorbeeld wordpress. (Ghiam, 2022)

Voordelen

Veel ruimte voor het maken van maatwerk

Webflow biedt een interface waarmee je op visuele wijze HTML, CSS en javascript code

kunt ontwikkelen. Zo wordt er bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van classnaming, CSS

technieken als Flexbox en HTML elements als Div’s, containters en sections. Daarnaast zijn

er ook veel mogelijkheden om custom code toe te voegen waarmee bijvoorbeeld een

bestaande javascript library kan worden toegevoegd. Dit alles zorgt voor dat de tool

uitermate geschikt is voor het ontwikkelen van maatwerk omdat er weinig tot geen

limitaties zijn op het gebied van design en functionaliteit.

Bruizende community; Finnsweet/Wized, Webflow University

Webflow wordt nog gezien als een opkomend platform. Zo is volgens W3tech nog maar

0,9% van alle websites gebouwd met Webflow. Echter wordt het gedragen door een

fanatieke community met een netwerk van bestaande projecten die gemakkelijk geopend

en gekloond kunnen worden. Ook maakt webflow zelf veel content /tutorials.

Daarnaast is er een Webflow Agency genaamd Finnsweet die hun eigen javascript library

hebben ontwikkeld die handige features toevoegt aan Webflow als filterfuncties en custom

code elements. Ook is Finnsweet bezig met het ontwikkelen van een extra laag op het

Webflow systeem waarmee het mogelijk wordt om Webapps te ontwikkelen.

Nadelen

Kennis van HTML & CSS vereist, in tegenstelling tot andere LCNC tools

in tegenstelling tot  tools als Wix of squarespace vereist Webflow enige kennis van HTML,

CSS en Javascript (En Webflow zelf) voordat er goedwerkende producten kunnen worden

opgeleverd.



Traffic & CMS limieten

Er worden verkeers limieten toegepast op de plannen - het hoogste aantal bezoekers dat

een Webflow-site aan kan zonder een op maat gemaakte deal te hoeven onderhandelen, is

250.000. Ook is er een limiet aan CMS items (bijvoorbeeld gebruikt voor producten of

blogposts), dat is momenteel 10.000.

Webflow alternatief: Bubble

Bubble is een web development platform waarmee webapplicaties ontwikkeld kunnen

worden. Het is een open-source applicatie en tot op het heden een van de populairste

low-code opties, met al meer dan 500 miljoen downloads. Bubble werkt met een drag and

drop design interface, een ingebouwde database en een workflow ontwikkelsysteem.

(Bubble, z.d.)

Voordelen

Maakt gebruik van eigen database

Bubble maakt gebruik van een uitgebreide geïntegreerde database waarmee data kan

worden opgeslagen en interacties kunnen worden uitgevoerd. Zo is het mogelijk om met

deze data automatiseringen / workflows op te stellen, waardoor Bubble minder afhankelijk

is van automation platforms.

Geschikt voor complexe applicaties

Bubble is in tegenstelling tot concurrenten geschikter voor het ontwikkelen van applicaties

met complexere functionaliteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een webapp voor het

regelen van zakelijke financiën.

Nadelen

In een Artikel van Planetnocode (Planetnocode, 2022) wordt de laadsnelheid van Bubble als

eventuele limitatie benoemd. de laadsnelheid van een pagina voor een website of een

web-app gemaakt in Bubble is een stuk langzamer dan een pagina gemaakt in webflow of

wordpress. Dit heeft als reden dat bubble minder efficiënt omgaat met data caching.

Afhankelijkheid van plugins

Een terechte zorg die door veel professionele ontwikkelaars wordt gedeeld, is dat

vertrouwen op een plug-in voor belangrijke functies in een app betekent dat er veel

vertrouwen wordt gesteld in een derde partij waar soms weinig van bekend is.



Use case:

- een grootschalig e-learn platform

- Financial management webapp

- Marketing and Advertising platform

Webflow alternatief: Glide

Glide is een platform wat kan worden gebruikt om webapps te ontwikkelen met complexe

en uitgebreide functionaliteiten. Denk hierbij aan apps als Tinder (dating app) of Zillow

(vastgoed kaart). Glide kan zowel gebruikt worden voor mobiele apps als webapps. Het

platform bestaat uit 3 systemen;

-Glide apps; voor het maken van apps

-Glide pages; voor het maken van webapps

-Glide data editor; voor het synchroniseren, organiseren en automatiseren van data

Voordelen

Gemakkelijk om te leren en te gebruiken door een goede interface

Volgens een artikel van Low Code Blog (Low Code Blog, 2022) wordt de interface van Glide

geprezen als een van de gebruiksvriendelijkste. De Glide-gebruikersinterface heeft een van

de beste beoordelingen in de branche voor bruikbaarheid. Het is uiterst gebruiksvriendelijk

en prettig om doorheen te navigeren. De directe visuele feedback maakt het maken van

apps een stuk gemakkelijker. Zo kun je vrijwel meteen zien wat je aan het ontwikkelen

bent wat het gemakkelijk maakt om relevante aanpassingen te doen. Daarnaast is glide

ook niet een heel lastig systeem om te leren, gezien het heel veel weg heeft van de simpele

functionaliteiten van Google sheets.

Nadelen

Minder schaalbaar / uitgebreid dan concurrentie

Voor een web-app die beter schaalt en api toegang heeft raadt nocodeMBA bubble aan. De

database kent limieten op het gebied van rows (25.000) en heeft een langzame refresh rate

(tot 3 seconden). Ook is het in Glide niet mogelijk om betalingen / in app aankopen te

verwerken. (The Ultimate No-Code Tool Guide in 2022, z.d.)

Limitaties in design en functionaliteit

In een blog artikel van Aloa.co (Raroque, 2022) wordt er gesproken van limitaties op gebied



van design en functionaliteit. Glide kent zijn limitaties en behalve de componenten die je

krijgt, kun je niet echt meer aanpassen dan de kleuren, tekst en lay-out. Zo is er

bijvoorbeeld een component voor een algemene chat, maar niet voor 1:1

priveberichtensysteem. Als je een 1:1-privéberichtensysteem zou willen maken, zou je

moeten wachten tot Glide er een component voor uitbrengt.

Use cases:

-MVP versies van apps als Zillow en Tinder

-Interne applicaties

Outsystems

OutSystems is een low code applicatie-ontwikkelingsplatform. OutSystems biedt een

interactieve gebruikerservaring waarmee ontwikkelaars apps kunnen bouwen met behulp

van drag-n-drop-functies en vooraf ontworpen sjablonen. Met Outsystems is het mogelijk

om bestaande data te koppelen en nieuwe applicaties te bouwen zonder een bestaande

IT-omgeving radicaal te veranderen.

Voordelen

Een visuele interface met Low code mogelijkheden

Met OutSystems kunnen apps eenvoudig uitgebreid worden met HTML-, CSS-, SQL-, C#-,

Java- en JavaScript-code. Hierdoor worden limitaties in functionaliteit geëlimineerd.

Nadelen

Pricing modellen ingericht voor enterprise

OutSystems heeft naast een gratis trial 2 plans. Deze prijzen gaan van $ 4.000 en $ 10.000

per maand. Het product is dus erg prijzig. Dit betekent dat de meeste kleine bedrijven

moeite zullen hebben om hun bedrijf op Outsystems te baseren.

Ingewikkeld

In tegenstelling tot veel andere tools vereist Outsystems IT-kennis en kennis over het

platform zelf. Het is dus geen programma dat zomaar door iedereen gebruikt kan worden.

Usecases

- Management dashboard

- business process automations



Outsystems alternatief: Microsoft Power Apps

Power Apps van Microsoft is een Platform as a Service (PaaS) waarmee apps ontwikkeld

kunnen worden, met als doel om processen binnen bedrijven te moderniseren /

automatiseren. De app maakt gebruik van drag and drop functies met bestaande

componenten die later gekoppeld kunnen worden met connectors.

Powerapps bestaat uit 3 tools met ieder hun eigen doeleinden voor een specifiek type

applicatie:

- Canvas apps; is het meest voorkomende type applicatie dat door bedrijven is

ontwikkeld om gegevens uit meerdere bronnen op één dashboard te verzamelen. met het

slepen en neerzetten van elementen kunnen gebruikers de toepassing op een canvas

maken, net zoals het ontwerpen van een dia in Microsoft PowerPoint

- Model drive apps; Met behulp van de app-ontwerper kunnen gebruikers

componenten zoals tabellen, grafieken, formulieren, weergaven en dashboards toevoegen

en applicaties bouwen van eenvoudig tot complex.

- Power apps portals worden gebruikt voor het ontwerpen van websites. Het helpt

gebruikers om extern gerichte webportals te maken waarmee externe partners,

leveranciers of klanten kunnen inloggen om toegang te krijgen tot de data/inhoud die de

app biedt

Voordelen

Responsive voor alle apparaten

De applicaties die zijn ontwikkeld met behulp van dit low-code platform bieden dezelfde

gebruikerservaring op alle apparaten, zoals desktops, smartphones en tablets.

Gemakkelijk te koppelen binnen de Microsoft suite

Een ander belangrijk voordeel van Power Apps-ontwikkeling is dat het eenvoudige

integratie biedt met Office 365-suite, die populaire apps omvat zoals Excel, Word, Outlook,

PowerPoint, Teams, OneNote, OneDrive, enz.



Nadelen

gelimiteerd in customizing

In tegenstelling tot open-sourcesoftware is Power Apps het eigen platform van de

techgigant Microsoft. Power Apps biedt beperkte aanpassingsmogelijkheden en bieden

geen op maat gemaakte oplossingen.

Slechte compatible met andere systemen

Power Apps biedt naadloze integratie met Office 365-suite, maar het is niet eenvoudig om

dit low-code platform te integreren met andere systemen. Met Power Apps kunnen

gebruikers verbinding maken met slechts een handvol applicaties of services van derden.



Workflow automation platforms

Zapier

Zapier is een online tool waarmee diverse apps met elkaar gekoppeld kunnen worden.

Hierdoor worden veel werkzaamheden die eerst handmatig uitgevoerd moesten worden

nu geautomatiseerd afgehandeld via Zapier. De tool werkt met ‘zaps’. Een zap is een proces

dat automatisch wordt uitgevoerd. Deze hoef je dus maar één keer in te stellen. Elke zap

bevat ‘triggers’ en ‘actions’. Een trigger is een gebeurtenis die de zap activeert. Denk

bijvoorbeeld aan een klant die een Facebook Lead Form heeft ingevuld. Een action is

hetgeen dat de zap uitvoert als reactie op de trigger. Afhankelijk van je ingestelde

koppeling zorgt Zapier er dan bijvoorbeeld voor dat jouw e-mailsoftware een specifieke

mail uitstuurt. (Zapier automation tool: Wat is het?, z.d.)

Voordelen

Breed aanbod aan integraties

Zapier werkt samen met meer dan 3000 apps en voegt regelmatig nieuwe opties toe.

Omdat Zapier meer dan 3000 apps ondersteunt weet je bijna zeker dat de tool die je wilt

koppelen beschikbaar is.

Nadelen

In een Artikel van op DDIY (Schulz, 2022) wordt er gesproken van de volgende nadelen van

Zapier;

Niet realtime

Zapier biedt in verschillende plans een upgrade in functionaliteit en ook snelheid. Echter

blijft de reactietijd van de applicatie altijd minimaal een minuut, wat voor bepaalde

usecases te langzaam kan zijn.

Het platform schijnt te worstelen met bugs en error logging

Het programma staat toe om ‘fouten te maken’ door je ongelimiteerd aan het werk te laten

gaan. Echter kan het achterhalen en oplossen van deze user error’s tijdrovend zijn. De

applicatie laat wel zien waar de fout gemaakt is, maar vaak om tot een oplossing te komen

moet je de bewerkingsmodus inschakelen. Dit kan problemen opleveren wanneer er veel

zaps door elkaar lopen.



Use case:

- Het updaten van een data record door een bepaalde trigger (bijvoorbeeld een

bestelling op een webshop

- Marketing campagne (mailing)

Zapier alternatief; Make

Make (voorheen Integromat) lijkt op Zapier omdat het je in staat stelt om workflows te

bouwen en te automatiseren met behulp van de visuele interface. Met slechts een paar

klikken koppel je de apps die je nodig hebt en beslis je hoe ze met elkaar omgaan. Bij

Make worden dit 'scenario's' genoemd in plaats van Zaps. Hoewel Zapier een iets meer

gevestigde automatiseringstool is (het bestaat al een heel jaar langer), heeft Make zichzelf

gepositioneerd dankzij de geavanceerde functies die het biedt. (Noori, 2022)

Voordelen

Geschikt voor complexere workflows

De gebruikerservaring van Zapier is gebaseerd op een lineair workflowontwerp, dat

gemakkelijk te volgen is. Maar met de editor voor slepen en neerzetten van Make kunt u

uw modules verplaatsen en in- of uitzoomen op de afbeelding, wat handig is bij complexe

scenario's (die bijvoorbeeld bestaan uit meerdere paths). Daarnaast zijn er ook

voorbeelden van bestaande apps die meer automation opties bieden dan dat zapier voor

dezelfde app biedt.

Nadelen

Delay functie van maximaal 5 minuten

De maximale tijd waarmee je een workflow kunt laten ‘wachten’ totdat er door wordt

gegaan met de volgende stap bedraagt 5 minuten. Dat betekend dat je zonder

workaround geen delay kan instellen om bijvoorbeeld na een week een mail te verzenden.

Minder integrations

Het aantal integrations wat Make biedt ligt om en nabij 1500 apps om te koppelen. Bij

Zapier is dit bijvoorbeeld meer dan 5000. Deze achterstand zegt iets over de adaptatie van

nieuwe applicaties.

Use cases

-Complexere/langere workflows met veel stappen



Andere alternatieven voor Zapier:

Er zijn naast Zapier en Make nog andere vergelijkbare automation tools te vinden die een

vergelijkbaar platform aanbieden. Echter worden Zapier en Make veelal geranked als

marktleiders, mede omdat ze het meeste integraties bieden met andere applicaties.

Daarnaast zijn er ook een aantal enterprise automation tools die zich richten op grotere

bedrijfsprocessen zoals Workato en Tray.io. Deze tools kunnen gebruikt worden om

bijvoorbeeld een geheel recruitment process (van onboarding tot offboarding) binnen

een groot bedrijf volledige te automatiseren.



Databases

Airtable

Airtable is een software waarmee je eenvoudig al je spreadsheets in een database kunt

zetten. Het heeft qua interface veel weg van het traditionele Excel, maar heeft veel meer

uitgebreide dan slechts het opslaan van data. Zo komt het met krachtige reken

functionaliteiten die bijvoorbeeld vergelijkbaar zijn als deze van excel of google sheets,

maar elimineert tegelijkertijd de limitaties van een relationele database. (Wat is Airtable? |

Kopstorm blog, z.d.)

Voordelen

Ruim aanbod aan datatypes en weergaven

Spreadsheets zoals Excel, Google sheets en Numbers kennen maar 3+1 datatypes:

getallen, text, formules + datum. Bij Airtable zijn dit er 26, deze datatypes bestaan onder

andere uit  barcodes, bestanden en booleans. Daarnaast heeft een Airtable database ook

verschillende weergaven. Zo is er een onder andere een grid view, een calendar view, en

een timeline view. Wanneer er iets in een view wordt aangepast worden de andere views

ook automatisch geupdate.

Ruim aanbod aan integraties

Airtable is via een API te koppelen aan andere automation tools als Zapier of Make en kan

daarmee fungeren als database /  back-end voor duizenden bestaande apps.

Nadelen

Performance bij grotere datasets

Volgens een artikel van Freshcode IT, een IT conssultant heeft Airtable moeite met grotere

datasets. Hoewel Airtable wordt beschouwd als een simpele en snelle oplossing, hoe meer

functies en gegevens er gebruikt worden, hoe langzamer en omslachtiger de database

zal worden. Als een snelle reactietijd essentieel is het niet de beste optie. (Airtable:

Benefits, Downsides, Use Cases, z.d.)

Usecases

- Database voor apps en webapps

- Workflow automatiseringen



- Projectmanagement

Airtable alternatief: Xano

Xano is een Low Code-backendplatform die prioriteit geeft aan een schaalbare database -

in dit geval een gehoste en flexibele database op basis van PostgreSQL. PostgreSQL is een

van de meest aanbevolen open-source object-relationele databasesystemen. Xano dankt

zijn populariteit vooral aan zijn ondersteuning voor het REST API-paradigma. Rest API’s

maken de implementatie van Cliënt (de applicatie) en server (de backend/database)

onafhankelijk zonder de werking van de ander te beïnvloeden. Dit komt ten goede van de

performance van een applicatie. (11 Best No-Code and Low-Code Back-Ends for 2021, z.d.)

Voordelen

Maakt gebruik van PostgreSQL

PostgreSQL is een van de meest aanbevolen open-source object-relationele

databasesystemen. Rest API’s maken de implementatie van Cliënt (de applicatie) en

server (de backend/database) onafhankelijk zonder de werking van de ander te

beïnvloeden. Dit komt ten goede van de performance van een applicatie.

Nadelen

Nog niet gevestigd

Volgen een artikel op Medium is Xano een relatief nieuwe dienst en het ontbreekt ten

opzichte van Airtable aan features en integraties, hier wordt uiteraard aan gewerkt. (Oliver,

2022)

Use cases



- Een app als uber met real time tracking van geo data

- Een messaging app waarin realtime gecommuniceerd kan worden

Alternatief voor Airtable: Databases als Google Sheets of Excel

Voor dergelijke web-app projecten kunnen ook bestaande databases als google sheets en

excel gebruikt worden om data op te slaan. Deze zijn natuurlijk uiterst simpel in gebruik

en bieden goede schaalbaarheid indien ze voor de juiste use case worden ingezet. Echter

ontbreken in deze applicaties vaak handige extra tools die low code tools als Airtable wél

bieden zoals de extra views en automatisering opties. Des al niet te min blijven deze

databases een goed optie gezien voor de automatisering ook ander tools ingezet kunnen

worden (zoals Zapier), daarnaast zijn ze een stuk voordeliger. In een artikel van whalesync

(Busel, z.d.) wordt een interessante vergelijking gedaan;

Voordelen van google sheet vs Airtable

-10M cell limit (compared to Airtable’s 50K record limit)

-100 collaborators on the free tier (compared to Airtable’s limit of 5 collaborators)



Conclusie

Op basis van de geanalyseerde tools kan er een scenario worden geschetst waarin er

keuze is voor twee opties;

- een stack van tools

- één tool die alle benodigde functionaliteiten bevat

Wanneer er voor een allesomvattende tool wordt gekozen is Bubble de beste keuze voor

dit project, omdat het de combinatie biedt tussen krachtige functionaliteit en een goede

gebruikservaring Van de geanalyseerde tools vallen Outsystems en Microsoft Power Apps

al snel af. Zo is Outsystems een enterprise tool die met name gericht is op het

ontwikkelen van BI dashboards en automatisering grootschalige (interne)

bedrijfsprocessen. Dit zou ‘overkill’ zijn voor een relatief simpele webapplicatie en

bovendien biedt de tool toegankelijke gebruikservaring, wat het rapid development

aspect in dit geval zou verzwakken. Microsoft Power Apps zou de gehele digitale

infrastructuur verplaatsen naar het Microsoft 365 pakket zonder dat hier binnen deze use

case andere redenen voor zijn, daarnaast biedt de tool limitaties op het gebied van design

maatwerk wat een minpunt is voor een branding agency (in het kader van een exploratie

van low-code tools voor een branding agency). Glide heeft qua use cases veel weg van

Bubble (web apps met diverse complexiteit) maar blijkt een minder goede optie op het

gebied van customizing en schaalbaarheid. De templates/componenten die de app

aanbiedt zijn beperkt aan te passen en ook de interne database heeft limitaties op het

gebied van grootte en snelheid.

Wanneer er gekozen wordt voor een stack van tools wordt er gebruik gemaakt van

Webflow als app builder, aangevuld automation tool en een externe database om de

limitaties van het webflow CMS af te vangen. Deze combinatie creëert een krachtige stack

van tools die doorgaans populair blijkt te zijn. Dit komt met name omdat webflow wordt

gezien als ideale front end editor die kan worden aangevuld met externe functionaliteiten.

In tegenstelling tot Bubble en andere platformen wordt bij webflow de kracht van HTML,

CSS en javascript optimaal benut, wat zich uit in veel mogelijkheid op het gebied van

functionaliteit en met name design. Met name dit laatste aspect maakt dat webflow voor

een UX designer met basiskennis HTML CSS en Javascript een ideale tool is om de

voordelen van LCNC te benutten.

Gezien Webflow zich binnen M7 Branding & design al bewezen heeft als solide tool voor

webdevelopment zal voor de ontwikkeling van de Bernheze makelaars tool gekozen

worden voor een stack van LCNC tools. Hierbij zal Webflow fungeren als App builder met



Airtable als database / backend platform. Gaandeweg zal worden geanalyseerd of de

krachtige functionaliteiten (zoals de verschillende views en data types) van Airtable

meerwaarde bieden, mocht dit niet het geval zijn dan kan er eventueel worden

teruggeschaald naar een simpele en voordelige database als Google Sheets. Xano was in

eerste instantie ook een alternatief maar biedt geen relevante voordelen, gezien de

database vooral voordelen biedt op het gebied van performance voor real time data. Als

automation platform zal in de eerste instantie gekozen worden voor Zapier gezien de

gebruikerservaring en het grote aanbod aan integraties. Zapier zal gebruikt worden als

schakel tussen de front-end en de back-end. Mocht er behoefte zijn aan meer

functionaliteit dan zal er gekeken worden naar gebruik van Make.
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