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41% van alle medewerkers –

buiten IT gerekend –zal voor 

het einde van 2025 zelfstandig 

apps gebruiken & aanpassen. 

- Gartner 
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WAAROM LOWCODE

Snellere technologische ontwikkeling

Ontwikkeld door mensen met verstand van bedrijfsprocessen

Eenvoudiger te onderhouden

Goedkoper

Betere Customer Experience 
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Wie ben ik?
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EMBRACING TECHNOLOGY

EMPOWERING

AMBITIOUS PEOPLE
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LOWCODE @ ROCKFEATHER

1. De basis

We starten met het opzetten van 

‘governance’. Hierdoor beginnen we 

met een schone lei. Tegelijkertijd 

‘empoweren’ we jouw mensen om 

prachtige applicaties te ontwikkelen.  

2. Groei

We adviseren, trainen en 

ondersteunen jouw ambitieuze 

mensen om high-quality applicaties te 

blijven ontwikkelen. Apps die jouw 

bedrijfsprocessen echt ondersteunen. 

3. Expertise

Geen resources? Of ingewikkelde 

uitdagingen? Wij helpen jou met onze 

expertise om kwalitatieve apps te 

ontwikkelen. Liefst samen. 

Onze beloftenHoe wij werken

We leren jou wat we weten

Onze designs zijn eenvoudig

We ontwikkelen kwaliteit

We keep it Simple Stupid

Embracing Technology

Empowering

ambitious People

Nodig! Denk terug aan Gartners 
voorspelling dat 41% van de medewerkers 
in 2025 apps bouwt.
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WAT NEEM JE MEE NAAR HUIS?

Je weet wat lowcode is en hoe het verschilt van 

development.

Je kent de verschillende onderdelen van het 

Power Platform.

Je weet hoe je de verschillende onderdelen van het 

Power Platform kunt inzetten zodat ze elkaar versterken.

Enthousiasme om meer over het Power Platform te 

weten te komen zodat je er mee aan de slag kunt gaan!

Stel je vragen en opmerkingen gewoon tussendoor!
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HOE GAAN WE HET DOEN?

Uitleg demo casusUitleg Power Platform Demo Demo in Pro-

lowcode 

Lowcode vs

development



8

LOWCODE BEGRIJPEN[1]

No-code

Low-code

Pro Low-Code

Development

• Citizen Dev

• Drag & Drop

• PowerPoint

• Citizen Developers (love to try)

• Drag & Drop

• Simpele flows & apps

• Afdeling specifiek

• Power Platform / Excel

• Professionals met citizen Developers

• Azure + Power Platform

• Advanced Deployments

• Organisatie breed

• Echte code (JS, C#, C++)

• Developers nodig

• Vult de gaten die lowcode laat vallen

• Custom Components, Azure
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LOWCODE BEGRIJPEN [2]

No-code

Lowcode

Pro Lowcode

Development

Developers ontwikkelen sneller met 

lowcode tooling

No-coders ontwikkelen richting 

developers omdat ze eager zijn en 

lowcode eenvoudig te leren is
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ONDERDELEN VAN HET POWER PLATFORM

Power Apps

App ontwikkeling
Power Automate

Proces automatisering
Power BI

Rapporteren (Business 
Analytics)

Power Virtual Agents

Low code chatbots

Dataverse

Database
500+ connectoren

API, kant en klaar
AI Builder

Low code Artificial
Intelligence ontwikkelaar

Focus van 

vandaag
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START ALTIJD MET DE DATABASE

• Lowcode Database van Power Platform

• Dit is ook de Database van Dynamics 365 CE Apps

• Relationele database

• Sla tekst, nummers, foto’s, bestanden en keuzes op

• Makkelijk te ontwikkelen en onderhouden

• Capaciteit kan worden uitgebreid voor extra €

• Veel standaard (out of the box) tabellen. 

• Ingebouwd security systeem (gebaseerd op AAD)

• Lijkt op SQL database

Dataverse
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VERVOLGENS BOUW JE DE APPS

• Drag and drop 

• Simpel coderen

• What You See Is What You Get

Zie het als PowerPoint. 

• Data eerst benadering

• Sterk gestandaardiseerd. UX en 

UI altijd hetzelfde

• Configuratie in plaats van 

coderen

Zie het als Excel.

• Klant portaal

• Benaderbaar door externen. 

Mensen buiten jouw bedrijf

• Raakt CSS / HTML. Dus 

ingewikkelder

Zie het als Wordpress.

CANVAS MODEL DRIVEN PAGES

Focus van vandaag
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DE VERSCHILLEN…

Canvas App Model Driven App 

• Vrij design

• Interactief & uitnodigend

• Drag & Drop

• Standaard design

• Vrij saai

• Effectief veel data inzien

• Configureren
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VOORBEELDEN CANVAS APPS

• Uitgaven traceren

• Vergaderruimte boeken

• Interview tool

• Ideeën bus

• Onboarding tool

Deze voorbeelden zijn gratis te 
gebruiken met een Office 365 
licentie!
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WAT IS POWER AUTOMATE

• Automatiseer processen 

• Stuur automatische herinneringen voor taken die in 

het verleden liggen

• Stuur data van het ene systeem naar het andere 

system op dagelijkse basis

• Connect met meer dan 500 databronnen of een 

publieke API

• Automatiseer ‘legacy’ systemen door gebruik te 

maken van RPA (Robotic Process Automation)

Denk aan Power Automate als een automatische

postbode.

500+ connectoren
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HOE ZIET EEN POWER AUTOMATE (FLOW) ERUIT?

Gevolg door actions. 

Power Automate heeft altijd 

een trigger

Gebruik dynamic content 

om data tussen acties 

met elkaar te verbinden

Schematisch Automatisch Handmatig
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VOORBEELDEN POWER AUTOMATE

Shadow IT 

governance

Security & 

Compliance 

Automatiseer 

ingewikkelde 

processen

Verbeter 

bestaande 

technologie

Vervang 

papieren 

processen

Align

IT/Business 

Reminder 

automatische 

taken

Verwijderen 

oude data
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GEHEEL IS BETER DAN DE SOM DER DELEN

Power Apps

Empower medewerkers om 

zelf apps te gaan bouwen die 

processen eenvoudiger 

maken.
Power Virtual Agent

Ontwikkel intelligente 

chatbots voor antwoorden op 

eenvoudige vragen

Power Automate

Geef het gereedschap om 

processen te automatiseren

Power BI

Analyseer data om apps, bots, 

flows en processen te 

verbeteren

AI BuilderData 

Connectoren

Dataverse
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POWER APPS & LICENTIES

Een doolhof eenvoudig gemaakt

Inbegrepen bij Office 365 (Kosteloos)

• Power Apps & Power Automate 

• Maak gebruik van standard connectoren. Dit zijn de applicaties 

inbegrepen bij jouw Office 365 licentie

Betaalde licenties (Dataverse / SQL)

• € 5 per maand, per gebruiker, voor 1 app dat gebruik maakt van 

premium connectoren (alles buiten je Office licentie). 

• € 20 per maand, per gebruiker, voor onbeperkt aantal apps. Met 

premium connectoren. Dataverse is premium connector

• Power Automate & Power Apps inclusief

• Power Virtual Agent, Power Pages & AI Builder worden separaat 

gefactureerd. 
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DEMO - IEDEREEN WIL GOEDE 

KOFFIE
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STEL JE EEN ORGANISATIE VOOR

- Die elke 3 jaar de koffie machine vervangt; 

- Waar medewerkers koffie machines kunnen 

vergelijken en de beste kunnen kiezen. 

- Waar managers de nieuwe koffie machine kunnen 

goedkeuren in hun mailbox

- Waar bestelde koffie machines makkelijk 

getraceerd kunnen worden door de facilitaire 

afdeling. 
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PERSONAS

Ik wil inkomende orders 

zien en deze goed- of 

afkeuren. Zo hou ik zicht 

op de financiële situatie.

Ik wil koffie machines 

vergelijken zodat ik de beste 

kan bestellen. 

Ik wil weten wanneer de 

machine geleverd wordt zodat 

ik m’n lekkere koffie kan 

drinken. 

Ik wil inkomende orders zien 

zodat ik de machine kan bestellen 

bij de fabrikant. 

Ik wil alle orders zien zodat ik ze 

kan traceren en de status kan 

blijven checken.

Manager Medewerker Facility 

Manager

Ik heb het nog nooit gedaan 

maar denk dat ik het wel 

kan ☺

Eager Low 

coder ;) 
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DEMO!



25

PERSONAS

Ik kan nu inkomende 

orders goedkeuren 

en afkeuren. Zelfs in 

mijn mailbox. Top! 

Zelden zo eenvoudig koffie 

machines vergelijken en 

uitgezocht. Echt super. 

Ik zou het nog wel fijn 

vinden als ik wat beter op 

de hoogte kon blijven van 

de bestelling. 

Ik kan inkomende orders zien en 

deze doorgeven aan de 

leverancier. Ook zie ik precies 

waar de goedkeuring blijft 

hangen. Super! 

Manager Employee Facility 

Manager

Nice, kan niet wachten om door 

te gaan met ontwikkelen ☺. 

Vaker doen ☺. 

Eager Low 

coder ;) 
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DEMO - Deepdive
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WANNEER LOWCODE PRO-LOWCODE WORDT

Stel je voor…

Een Coffee Machine Service 

Monteur dat coffee machines 

repareert op locatie. Alle 

informatie die hij nodig heeft 

bevind zich in een app op zijn 

telefoon. 

De app werkt zowel online als 

offline. 

Zie al jouw cases 

voor deze dag

Zoom in om gedetailleerde

informatie te krijgen

Voeg notities toe 

aan de case
Sluit case

Scan barcode van 

machine
Open werkinstructies
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HOE GA IK NU AAN DE SLAG?

• Gebruik het Power Platform in het Engels. De community is 

grotendeels Engels, dus meer zoekresultaten als je iets zoekt

• Zet je eigen developer environment op

• Ga naar de Power Apps website. En ga bouwen!

• Leer op Microsoft Learn

• Lees blogs 

• Matthew Devaney

• Kijk filmpjes

• Shane Young

• Reza Dorrani

• April Dunham

• Get certificated!

https://signup.microsoft.com/create-account/signup?sku=5b631642-bd26-49fe-bd20-1daaa972ef80&origin=powerappscommunity&ru=https:%2F%2Fmake.powerapps.com&products=5b631642-bd26-49fe-bd20-1daaa972ef80&ali=1&cmpid=pap-deve-hero-gst
http://www.make.powerapps.com/
https://learn.microsoft.com/nl-nl/training/powerplatform/power-apps
https://www.matthewdevaney.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KFjJ97dKzO8
https://www.youtube.com/watch?v=sK3WsjQiqcQ
https://www.youtube.com/watch?v=zroxwXpVhHI
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE2PjDI
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KOM NAAR DE TESTDRIVE

22 Augustus van 09:00 – 12:00

In 3 uur je eigen app bouwen

Schrijf je in via de website

https://rockfeather.com/nl/events/test-drive-power-apps/


30

WAT NEEM JE MEE NAAR HUIS?

Je weet wat lowcode is en hoe het verschilt van 

development.

Je kent de verschillende onderdelen van het 

Power Platform.

Je weet hoe je de verschillende onderdelen van het 

Power Platform kunt inzetten zodat ze elkaar versterken.

Enthousiasme om meer over het Power Platform te 

weten te komen zodat je er mee aan de slag kunt gaan!
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Q&A



Dank dat je er vandaag bij was. Tot ziens
☺

Erik Wilbrink

Erik.Wilbrink@rockfeather.com

0628049954

mailto:Erik.Wilbrink@rockfeather.com

