


Inleiding
Om te kunnen onderzoeken of low-code en no-code development potentie bieden voor

M7 Branding moet er eerst onderzoek gedaan worden naar wat low-code en no-code

development precies inhoudt en waar het voor kan dienen. Daarom wordt er in dit

onderzoek ingegaan op de trend van low-code en no-code development, worden de voor

en nadelen behandeld en wordt er gekeken naar wat voor tools er allemaal zijn.



Wat is low-code / no-code development?
De vraag naar automatisering en IT-modernisering is gegroeid, maar ondernemingen

hebben moeite om in te spelen op deze trends vanwege een tekort aan ontwikkelaars. Dit

heeft in veel gevallen negatieve invloed op de tijd waarin iets ontwikkeld en vermarkt kan

worden, wat het steeds lastiger maakt voor bedrijven om met elkaar te blijven

concurreren.

Low-code en no-code softwareontwikkelings oplossingen zijn naar voren gekomen als

sterke alternatieven die dit probleem kunnen tackelen, omdat ze het traditionele

ontwikkelproces nieuwe invulling kunnen geven.(IBM, 2022):

Zowel low-code als no-code development is een benadering van Rapid Application

Development (RAD) die geautomatiseerde code generatie mogelijk maakt door middel

van drag-and-drop en pull-down menu interfaces. Deze automatisering stelt de gebruiker

in staat om zich te kunnen concentreren op de kernzaken van de ontwikkeling van een

applicatie, in plaats van de randzaken. Het onderscheid tussen low-code en no-code

wordt gemaakt in de hoeveelheid code die additioneel kan worden toegevoegd aan de

bestaande drag en drop elementen. Low-code is een evenwichtige middenweg tussen

handmatige codering en no-code, aangezien de gebruikers nog steeds code kunnen

toevoegen. No-code development kenmerkt zich door het feit dat er op geheel visuele

wijze ontwikkeld kan worden, en wordt gezien als subgroep binnen low-code

development.

Volgens onderzoeksbureau Gartner is low-code / no-code development bezig met een

opmars, en is het in de toekomst niet meer weg te denken op het gebied van

ontwikkeling.

“By 2025, 70% of new applications developed by organizations will use low-code or

no-code technologies, up from less than 25% in 2020.” (Gartner Says Cloud Will Be the

Centerpiece of New Digital Experiences, 2021)

Onderzoek van Gartner naar de verschillen tussen Low Code en No Code adviseert om

niet te kijken naar de labels maar de mogelijkheden van de tools;

“The overused terms “low-code” and “no-code” are confusing application and software

engineering leaders about which development tools to choose. Leaders should focus on

evaluating these tools based on their fit to use cases and skill sets, rather than the labels

used to describe the products.” (Summary Translation: Quick Answer: What Is the

Difference Between No-Code and Low-Code Development Tools?, z.d.)



Wat zijn de voor en nadelen van low-code / no-code

development?

Zowel low-code als no-code zijn vergelijkbaar omdat ze de complexiteit van coderen

willen wegnemen door visuele interfaces en vooraf geconfigureerde sjablonen te

gebruiken. Beide ontwikkelplatforms hanteren een workflow-gebaseerd ontwerp om de

logische voortgang van gegevens te definiëren. volgens een artikel van IBM delen zowel

low-code als no-code  veel voordelen dankzij de gemeenschappelijke aanpak (Low-Code

vs. No-Code: What’s the Difference?, 2022):

Meer potentiële ‘ontwikkelaars’: Zowel low-code als no-code oplossingen zijn gebouwd

met als doel verschillende soorten gebruikers meer mogelijkheden te bieden. Dit

vermindert de afhankelijkheid van moeilijk in te huren, dure specialisten en technologen

Sneller ontwikkelen: LCNC tools verhogen de ontwikkelingssnelheid, verkort de

projecttijdlijnen van maanden tot dagen en maakt snellere product implementaties

mogelijk.

Snelle feedback van klanten met minder risico: voordat er aanzienlijke middelen in een

project worden geïnvesteerd, kunnen ontwikkelaars met low-code/no-code feedback van

klanten krijgen door eenvoudig te bouwen prototypen te demonstreren. Dit verschuift de

go/no-go-beslissing eerder in de projectplanning, waardoor risico's en kosten worden

geminimaliseerd.

Meer bouwen dan kopen: Beschikbare producten kunnen duur zijn en hebben een

One-size-fits-all benadering. Hierdoor stimuleren LCNC toos in-house maatwerk.

Consistentie: voor transversale modules zoals logging en audit, zorgt een gecentraliseerd

low-code/no-code platform voor ontwerp en code consistentie. Deze uniformiteit is ook

gunstig bij het debuggen van applicaties, omdat ontwikkelaars hun tijd kunnen besteden

aan het oplossen van problemen in plaats van het begrijpen van frameworks.

Kostenbesparing: Low-code/no-code is vaak goedkoper dan handmatige ontwikkeling

vanaf het begin vanwege kleinere teams, minder middelen, lagere infrastructuurkosten

en lagere onderhoudskosten. Het resulteert ook in een betere ROI (return of investment)

met snellere agile releases.

Betere samenwerkingen omdat het begrijpelijker is dan code: Business- en

ontwikkelingsteams hebben van oudsher een push-pull-relatie(Hiermee wordt bedoeld

dat de business partij komt moet een wens en behoefte die wordt uitgevoerd en wordt

aangeleverd). Met meer zakelijke gebruikers die deelnemen aan de ontwikkeling via de



low-code/no-code-beweging, is er echter een beter evenwicht en begrip tussen de twee

verschillende werelden.

Naast voordelen kent het gebruik van low-code en no-code tools ook zijn nadelen en

limitaties. In het artikel van Lucerne University of Applied Sciences and Arts, een Duitse

hogeschool, worden de volgende nadelen benoemd (Tay, 2021).

Limitaties

Met gebruik van traditionele code kunnen ontwikkelaars de software naar wens

uitbreiden, terwijl low-code en no-code afhankelijk zijn van ingebouwde functionaliteiten

van de platforms en eventuele plugins. Als een bepaalde functionaliteit niet beschikbaar

is, kan het lastig worden om aan bepaalde behoefte/wensen te voldoen op het gebied van

functionaliteit.

Beveiliging en risico

Als het op beveiliging aankomt, zijn low-code en no-code projecten sterk afhankelijk van

hun achterliggende platform. Omdat de toegang tot de broncode vaak beperkt is (of er

helemaal niet is) ben je afhankelijk van de beveiliging van het gekozen platform. Als deze

platform aanbieders worden geliquideerd, komen er geen beveiligingsupdates meer en

kunnen bedrijven de problemen niet zelf oplossen.

Afhankelijkheid

Hoe meer een bedrijf investeert in het gebruik van een specifiek low-code/no-code

platform, hoe moeilijker het voor hen is om over te stappen naar een ander platform. Dit

vergroot de afhankelijkheid van het bedrijf van een individuele leverancier.



Wat verschillende type Low-code / no-code tools zijn er

allemaal?

Volgens een artikel van de investeringsmaatschappij Sapphire Ventures, een

investeringsmaatschappij, zijn er binnen low-code en no-code 4 type tools die de trend

leiden; Workflow Automation & iPaaS (integration platform as a service), App Builders, RPA

(robotic process automation) and IPA (intelligent process automation). (Sapphire

Ventures, 2022)

Workflow Automation’ & ‘iPaaS’ en ‘App Builders

Workflowtechnologie en iPaaS-oplossingen winnen aan populariteit vanwege de kracht

van hun vermogen om end-to-end bedrijfsprocessen te orkestreren en automatiseren,

evenals hun potentieel om alle interfaces te abstraheren naar een gebruikersinterface

naar keuze. Het oplossen van meer geavanceerde problemen op basis van intelligente

gegevens opschoning en gegevens kwaliteitsbeheer zijn voor veel bedrijven een

belangrijke mijlpaal zijn.

App builders

Terwijl workflow automatisering en iPaaS-oplossingen zich richten op het verbeteren van

de interoperabiliteit van bestaande apps, is een tweede categorie van low-code/no-code

innovators gericht op het helpen bij het bouwen van eigen applicaties op maat. Een van

de belangrijkste waardeproposities van app-bouwers is hun belofte om de snelheid

waarmee applicaties ontwikkeld, gelanceerd en onderhouden worden te verhogen.



Robotic Process Automation (RPA)

Robotic Process Automation (RPA) is een softwaretechnologie die het gemakkelijk maakt

om software robots te bouwen, te implementeren en te beheren die de acties van

mensen nabootsen in interactie met digitale systemen en software. Net als mensen

kunnen software robots dingen doen zoals begrijpen wat er op een scherm staat, de juiste

toetsaanslagen uitvoeren, door systemen navigeren, gegevens identificeren en extraheren

en een breed scala aan gedefinieerde acties uitvoeren.

Intelligent Process Automation (IPA)

Deze platformen gaan uit van het uitgangspunt van gerobotiseerde

procesautomatisering en voegen daar een kunstmatige-intelligentie laag aan toe.

IPA-tools hebben ten opzichte van RPA tools ook de mogelijkheid om menselijke

interactie na te bootsen en geavanceerde beslissingen te nemen, en om voortdurend te

leren en te verbeteren van gebruikersfeedback.

Welke tools zijn interessant voor M7 branding

Binnen de 4 categorieën van low-code en no-code (beschreven door sapphire ventures)

zijn App builders en Workflow Automation’ & ‘iPaaS’ het interessantste voor M7 branding.

Door deze tools te laten samenwerken kan er een front-end ervaring worden ontwikkeld

met een app-builder waarvan de back-end wordt gehost door een Workflow Automation’

& ‘iPaaS’ tool.

Met RPA en IPA kan een software robot ontwikkeld worden die digitale taken over kan

nemen en kan uitvoeren binnen bestaande tools. Veel van deze tools zijn alleen niet in

staat om zelf een omgeving te creëren, laat staan een front-end ervaring voor een

gebruiker. Dat neemt niet weg dat deze tools van waarde kunnen zijn in combinatie met

een ontwikkelde webapplicatie met een gekoppelde database. Deze tools richten zich

dan ook op het verbeteren van processen binnen enterprise bedrijven, hier is de pricing

dan ook op gebaseerd. Naast het feit dat er bij veel van deze tools geen gratis variant

beschikbaar is beginnen de prijzen in veel gevallen vanaf +/- 500 dollar per maand. Om dit

in context te plaatsten, een website hosten bij M7 Branding kost +/- 300 euro per jaar. Om

deze redenen sluiten ze niet goed aan bij de use case van M7 Branding.

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

het ontwikkelproces van een (web)applicatie te versnellen. En dat deze tools gezien de

huidige trend in de toekomst onmisbaar zullen zijn. Er hoeft in verder onderzoek geen

onderscheid te worden gemaakt tussen low-code en no-code tools, omdat er vooral



gekeken moet worden naar wat een tool precies kan betekenen los van het feit hoeveel

code er kan worden toegevoegd. De belangrijkste voordelen van deze tools zijn de

besparing van ontwikkeltijd en dus ook geld. Dit maakt low-code en no-code een

interessante optie om de klantbehoefte van M7 branding te kunnen vervullen. Op basis

van de benoemde nadelen van low-code en no-code development kan gesteld worden

dat het belangrijk is om een tool goed te analyseren voordat je als developer voor een tool

kiest. Om te voorkomen dat je tegen limitaties aanloopt, of ongewenst te afhankelijk

wordt van een bepaalde partij. Daarom is de vervolgstap dan ook om diverse Workflow

Automation’ & ‘iPaaS’ en ‘App Builders te analyseren.
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