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Inleiding 

In het projectdocument wordt inhoudelijk ingegaan op onder andere het bedrijf en haar 

werkwijze, de aanleiding van de opdracht en het probleem. Daarnaast zal er ook meer 

informatie gegeven worden over de doelstellingen, het op te leveren resultaat én worden 

de eisen opgesteld die aan het project verbonden zitten. Ook komt de aanpak en 

planning van de opdracht aan bod en zal er een projectmethode gekozen worden die het 

beste bij de opdracht past. 

 
 
 

Versie Voorzien van 

feedback op 

Feedback(samengevat): Aanpassingen 

Versie 1 24-09-2022 Tekstueel aanscherpen, 

aanvullingen op o.a. 

MoSCoW en planning 

Feedback doorlopen. 

Versie 2 26-09-2022 Focus weerleggen naar 

low-code / no-code 

Opdrachtomschrijving 

aangepast, aanpassingen 

meegenomen in planning en 

aanpak 
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Het bedrijf 
 

Over M7 Branding & design 

M7 branding is een mediabureau wat ernaar streeft om klanten volledig te kunnen 

ontzorgen op het gebied van branding en marketing. Het klantenbestand van het bedrijf 

bestaat veelal uit MKB-bedrijven maar ook enkele grote bedrijven zoals de koninklijke 

atletiekunie. Met name de MKB-klanten laten zich volledig ontzorgen op het gebied van 

digitale marketing. De verschillende diensten die het bedrijf levert lopen dan ook uiteen 

maar zijn op te delen in de volgende categorieën: 

- Branding & design 

- Web design & ontwikkeling 

- Applicatie design & ontwikkeling 

- Video & contentmarketing 
 

Over de klant: Bernheze Makelaars 

Bernheze Makelaars is een makelaar gevestigd in Uden. Het bedrijf bestaat al 30 jaar en er 

werken inmiddels zo'n 25 medewerkers. Het bedrijf is opgedeeld in verschillende 

afdelingen: 

 
-Wonen 

De woonafdeling van Bernheze Makelaars beheert het woningaanbod en helpt klanten 

bij het bemiddelen van het aankopen en verkopen van woningen. 

 
-Agrarisch 

De agrarische afdeling van Bernheze Makelaars houdt zich bezig met aan en 

verkoopbemiddeling van agrarische bedrijven, het taxeren van agrarische objecten en 

adviseert over onteigening en planschade 

 
-Bedrijven 

De bedrijven afdeling van Bernheze Makelaars Beheert het bedrijvenaanbod en helpt 

klanten bij het aankopen en verkopen van bedrijven 

 
-Vastgoed 

De vastgoedafdeling van Bernheze Makelaars houden zich bezig met het beheren van 

vastgoed voor klanten en het maken van marktanalyses en herbestemmingen. 
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De opdracht zal zich volledig afspelen binnen de woonafdeling. Deze afdeling houdt zich 

bezig met bemiddeling bij koop en verhuur van woningen voor hun klanten. De 

woonafdeling van Bernheze Makelaars bestaat uit 5 medewerkers die zich hier fulltime 

mee bezighouden. De problemen doen zich hier met name voor bij het bemiddelen bij 

verhuur, dit is dan ook de scope van de opdracht. 
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De opdracht 
 

Probleemstelling 

M7 Branding heeft momenteel meerdere software developers in dienst die zich 

bezighouden met het ontwikkelen van uitgebreide applicaties voor klanten. Het bedrijf 

merkt dat er ook vraag is naar kleinere projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van 

minder complexe functionaliteiten. Het aannemen van extra developers is lastig gezien 

de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het inzetten van een software 

developer in deze gevallen niet altijd de meest efficiënte optie omdat er dan voor kleinere 

projecten met een team gewerkt moet worden wat bestaat verschillende disciplines. 

Deze redenen in combinatie met een opkomende trend van low-code en no-code tools 

maakt dat M7 branding deze tools wil laten onderzoeken, door te kijken wat de 

toepasbaarheid kan zijn binnen de volgende casus van een van hun klanten: 

 
Casus Bernheze makelaars 

De woonafdeling van Bernheze Makelaars bemiddelt onder andere bij (grote) 

nieuwbouwprojecten binnen de huursector. De investeerders achter zo'n project huren 

het makelaarskantoor in om de juiste huurders te vinden voor de gerealiseerde 

woningen. Een dergelijk project bestaat minimaal uit 40 woningen en kan oplopen tot 

projecten van 60 a 80 woningen. Gezien de huidige woningmarkt komen er per 

huurwoning gemiddeld meer dan 15 aanvragen binnen, met als gevolg dat Bernheze 

Makelaars momenteel uit honderden potentiële huurders een selectie moet opmaken, 

waarbij iedere aanvraag persoonlijk / handmatig verwerkt wordt. Momenteel komen de 

aanvragen voor huurwoningen ongestructureerd en vaak incompleet binnen, met als 

gevolg dat werknemers ontbrekende documenten handmatig moeten opvragen voordat 

de aanvraag beoordeeld kan worden. Daarnaast is er ook geen overzichtelijk dossier 

beschikbaar waarin de bestanden opgeslagen staan. Door deze redenen loopt het 

beoordelingsproces minder soepel met als gevolg dat medewerkers per aanvraag meer 

tijd kwijt zijn wat ten koste gaat van het zoekproces naar de beste huurder. 
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Opdracht omschrijving 

Om te onderzoeken wat de huidige mogelijkheden zijn op het gebied van low-code / no-

code tools wordt er gekeken naar de toepasbaarheid bij het ontwikkelen van een 

oplossing voor Bernheze makelaars. Het gaat hier om ontwikkelen van een interactieve 

tool die ingezet wordt om het aanvraag en selectieproces voor huurwoningen van 

Bernheze Makelaars te versoepelen. Potentiele huurders moeten hun aanvraag kunnen 

indienen en de medewerkers die de aanvragen controleren moeten deze documenten in 

ditzelfde systeem kunnen beoordelen. Zo wordt er per aanvraag een dossier gevormd wat 

ervoor zorgt voor een overzichtelijke situatie. De eis vanuit Bernheze makelaars is dat het 

aanvraagformulier online te vinden en te gebruiken is voor potentiële huurders, met een 

voorkeur voor een implementatie op hun website. Hier moeten de potentiële huurders 

ook de status van het proces in kunnen zien. Voor wat betreft het opvolgen van de 

huuraanvragen moeten de medewerkers vanuit de hierboven genoemde tool in staat zijn 

om eenvoudig de aanvragen te valideren en de juiste kandidaat te selecteren. Na het 

selectieproces moeten aanvragers die zijn afgevallen op hoogte worden gebracht van het 

feit dat ze niet geselecteerd zijn. Vervolgens moet er voor de geselecteerde personen 

automatisch een overeenkomst worden gegeneerd die automatisch verzonden wordt. 

 
Doelstellingen 

Het hoofddoel is om te ondervinden tot in hoeverre de huidige low-code en no-code 

tools beschikbaar zijn voor het voltooien van een dergelijke opdracht, om hier vervolgens 

een analyse voor op te stellen gericht naar M7 Branding. Als onderdeel van dit hoofddoel 

zijn enkele subdoelen opgesteld: 

 
Het verbeteren van UX voor klanten en medewerkers van Bernheze 

Makelaars 

Momenteel komen er veel onvolledige aanvragen binnen. De UX rondom het indienen 

van de aanvraag moet ervoor zorgen dat het voor de aanvrager duidelijk is wat er van 

hem/haar verwacht wordt. Ook moet de oplossing de aanvragers op de hoogte houden 

van de status van de aanvraag wat overbodig contact tussen de aanvragers en 

medewerkers moet voorkomen. Daarnaast draagt de komst van een oplossing ook bij 

aan het versoepelen van het werkproces van de medewerkers van Bernheze Makelaars. 
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Bernheze Makelaars gemakkelijker laten voldoen aan AVG-richtlijnen 

De oplossing moet de bestanden volgens AVG-richtlijnen van gevoelige 

persoonsgegevens behandelen, opslaan en verwijderen. Op het gebied van het 

verwijderen van bestanden kan de oplossing automatisering toepassen 

 
Analyse van de opdracht 

M7 branding zoekt een oplossing die geschikt is voor het vervullen van de toenemende 

vraag naar kleinere projecten die geringe softwareontwikkeling vereisen. Om te kunnen 

valideren of low-code en no-code tools hier geschikt voor zijn wil het bedrijf onderzoeken 

wat de mogelijkheden zijn binnen de casus van Bernheze Makelaars. Zo kunnen deze low-

code en no-code tools ingezet worden om het aanvraagproces voor huurwoningen te 

versoepelen. 

 
Design challenge: 

Ontwikkel een oplossing met gebruik van low-code / no-code tools waardoor potentiele 

huurders en medewerkers van Bernheze Makelaars het aanvraagproces mb.t. 

huurwoningen gemakkelijker en efficiënter doorlopen. 

 
Eisen aan de opdracht 

 
- AVG richtlijnen 

Binnen deze opdracht wordt er gewerkt met gevoelige persoonsgegevens die volgens 

AVG-richtlijnen behandeld moeten worden. Ook kan er onderzocht worden hoe het voor 

Bernheze Makelaars makkelijker kan worden om de AVG-richtlijnen te waarborgen. 

 
-Gebruiksvriendelijk 

Hetgeen wat ontwikkeld wordt moet aansluiten bij de wensen en behoeften van de 

huuraanvragers en de medewerkers van Bernheze Makelaars. Hiervoor moet onderzoek 

gedaan worden naar de huidige situatie en de (toekomstige) gebruikers. 
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Onderzoeksvragen 
 

Hoofdvraag 

Tot in hoeverre zijn low-code en no-code tools inzetbaar voor het ontwikkelen van 

webapplicaties zoals de te ontwikkelen tool voor Bernheze makelaars 

 

Deelvragen 
 

- Hoe kunnen de medewerkers van Bernheze Makelaars de aanvragen zo efficiënt 

mogelijk beheren en beoordelen? 

- Wat kan er verbeterd worden aan de klantzijde van Bernheze makelaars om 

ervoor te zorgen dat aanvragen vollediger worden ingediend en klanten meer 

inzicht krijgen in het aanvraagproces? 

- Welke low-code en no-code tools bieden potentie voor M7 branding, op het 

gebied van softwareontwikkeling. 

- Wat zijn de mogelijkheden en waar liggen de grenzen van huidige low-code 

en no-code tools 

- Welke kansen liggen er voor M7 branding op het gebied van het inzetten van low- 

code tools voor quick prototyping en minder complexe webapplicaties
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Scope 

Voor het realiseren van het product en de daarbij horende doelstellingen wordt de scope 

van het project bepaald. Hieronder staat beschreven welke elementen niet behoren tot 

het project. 

- Het beoordelingsproces van een huuraanvraag blijft een handmatig proces en er wordt 

geen techniek toegepast die de medewerkers helpen bij het maken van een keuze 

- Er wordt gekeken naar de technische mogelijkheden om het opvolgingsproces te 

automatiseren. Hoe en of dit kan worden toegepast moet door Bernheze Makelaars zelf 

ondervonden worden. 

 
Mogelijke risico's en uitdagingen 

Uit onderzoek zal moeten blijken welke mogelijkheden low-code en no-code tools bieden 

op het gebied van development. Mocht het blijken dat deze mogelijkheden het niet 

toelaten om een oplossing te ontwikkelen voor Bernheze Makelaars, dan zal er in de 

ontwikkelfase van het project gekozen worden voor het ontwikkelen van prototypes met 

traditionele ontwikkeltools zoals bijvoorbeeld React en Node.js 
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MoSCoW 
 

Must have 

- Projectdocument 

- Gebruikersonderzoek 

- Onderzoek naar low-code en no-code tools 

- Wireframes 

- Clickable prototype (ontwerp) 

- Digitaal prototype (ontwikkelen) 

- Aanvragen versturen (klanten) 

- Documenten uploaden 

- Aanvraag openen (medewerkers) 

- Documenten downloaden 

- Aanvraag goedkeuren (medewerkers) 

- Status van de aanvragen inzien 
 

Should have 

- Digitaal prototype (ontwikkelen) 

- Ongebruikte bestanden automatisch verwijderen 

- Responsiveness Tablet & mobile (klanten) 

- Inloggen klanten 

- Persoonlijk overzicht klanten 
 

Could have 

- Digitaal prototype (ontwikkelen) 

- Opvolgingsproces 

- Huurovereenkomst automatisch opstellen 

- Huurovereenkomst ondertekenen 

- Contact tussen aanvrager en medewerker 
 

Won’t have 

- Digitaal prototype 

- Aanvragen geautomatiseerd beoordelen 
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Aanpak & Planning 
 

Projectmethode 

Tijdens dit project zal ik gebruik maken van de double diamond methode. In het model 

zijn daartoe vier fases onderscheiden, de zogeheten 4-D’s. Dit zijn achtereenvolgens: 

discover (ontdekken), define (definiëren), develop (ontwikkelen) en deliver (opleveren). De 

reden dat ik gebruik wil maken van deze methode is omdat het een methode is die kan 

worden toegepast voor ieder probleem waarvoor een oplossing gevonden moet worden, 

en deze methode een goede roadmap biedt waar je je als designer aan kunt houden om 

efficiënt te werken 

 
Planning 

Discover - week 1 /tm week 8 

- Project document opstellen en opleveren 

- Onderzoek naar ontwikkeltools en middelen 

- Onderzoek naar mogelijkheden van huidige low-code en no-code tools 

- Interviews met low-code / no-code ontwikkelaars 

- Probleemanalyse 

- Aanvraagprocedure analyseren 

- Enquête onder medewerkers 

- Verdiepende interviews aansluitend op enquête 

Define - week 8 t/m week 10 

- Uitwerken van oplossingen 

- Designs / wireframes 

Develop - week 10 /tm week 13 

- Ontwikkelen prototype 

- Clickable prototype 

- Prototype functionaliteiten 

Deliver - week 13 t/m week 20 

- Prototype testen & door ontwikkelen 

- Testen met Aanvragers 

- Testen met Medewerkers Bernheze 

- Itereren 

- Vormen van advies 

- Opleveren portfolio 

- Afstuderen 
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Begeleiding & middelen 
 

Begeleiding 

Tijdens mijn afstuderen word ik begeleid door Martijn Roefs. Hij is de eigenaar van M7 

Branding & Design en houdt zich binnen het bedrijf bezig met webontwikkeling en 

projectmanagement. Voor technische vragen kan ik ook terecht bij het team van 

developers. Binnen Bernheze Makelaars zal Jeroen van Dinther (Directeur afdeling 

wonen) bereikbaar zijn voor input, en zal ook het team van medewerkers van de afdeling 

wonen beschikbaar zijn voor input en het uitvoeren van testen. 

 
Werkmethode & middelen 

M7 Branding maakt voor het ontwikkelen van websites gebruik van Webflow (Een cloud 

based CMS-systeem). Het bedrijf is dan ook door Webflow zelf erkent als Webflow Expert. 

Applicaties worden ontwikkeld in met de Laravel stack in combinatie met React. Bij 

grotere projecten maakt het bedrijf gebruik van de Agile / scrum werkmethode. Om dit te 

bewerkstelligen gebruikt het bedrijf Notion als software voor planning en urenregistratie 

 
Op het kantoor zal ik tijdens de stageperiode mijn eigen werkplek ter beschikking 

hebben waar ik gebruik kan maken van een desktopscherm. Ook krijg ik toegang tot de 

software die het bedrijf gebruikt zoals Webflow, Notion en Adobe software. 
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Persoonlijke ontwikkeling 
 

UI/ UX Design 

Ik wil deze opdracht aangrijpen om mijn kennis over UI/UX design te verbreden. Dit is iets 

waar ik me binnen mijn studie op heb gefocust en wat ik graag tot een specialisme wil 

maken in de toekomst. Hier wil ik tijdens het afstuderen aan werken door me verder te 

verdiepen in relevante UX frameworks en guidelines en deze toe te passen binnen mijn 

project. 

 
Interviews / Usertesting 

Ik wil binnen mijn afstudeerperiode beter worden in het opstellen en uitvoeren van 

test/interview plannen. Dit ga ik doen door me hier voorafgaand in te verdiepen en 

aan de hand van de juiste bronnen goede interview en testplannen op te stellen die 

ervoor moeten zorgen dat ik betere interviews en usertest ga afnemen. 

 
Presenteren van werk 

Ik wil deze afstudeerperiode gebruiken om beter te worden in het presenteren van 

mijn werk. Dit betreft zowel de visuele presentatie elementen als het inhoudelijk 

opstellen van een goedlopend verhaal. Dit ga ik doen door meer tijd te besteden aan de 

voorbereidingen en terug te kijken naar voorgaande lesstof over het opstellen van 

presentaties en pitches (semester 6) 


