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Analyse van Mendix en 
OutSystems platform 

OVSoftware heeft een duidelijk doel voor ogen: ervoor zorgen dat men 
makkelijker, efficiënter en vooral met plezier kan werken. En de manier waarop 
wij dat bereiken, is door dagelijks met elkaar bezig te zijn met hetgeen waar wij 
van houden: software development. Wij voeren al bijna 50 jaar projecten uit voor 
vele grote opdrachtgevers uit de omgeving. Maar ook na 50 jaar valt er nog van 
alles te verbeteren en ontdekken. Daar hoort ook onderzoek naar nieuwe 
platformen bij. Platformen waar volop in de markt mee gewerkt en over 
gesproken wordt. 

Opdracht: Analyse van Mendix en OutSystems platform 

De opdracht: OVSoftware is vorig jaar begonnen met een partnership met 
Thinkwise – een Low-Code platform. Een volgende stap is om een breder low-
code leverancier te worden. 

We gaan ons portfolio uitbreiden met een (of meerdere) low-code platformen. 
Zowel Mendix als OutSystems zijn gerenommeerde platformen met een bewezen 
track record. Dit wordt ook onderschreven door onderzoeken van Gartner en 
Forrester. Voor deze platformen ga je onderzoeken welke het beste bij de 
OVSoftware en haar klanten past. 

Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt waarop de platformen verschillen in 
bijvoorbeeld licentiekosten, doelgroep, leercurve, technische mogelijkheden, 
beheer etc. 

Om de echte ervaring te beleven ga je in beide platformen een concrete 
oplossing realiseren die bijdraagt aan een circulaire economie voor 
(consumenten)elektronica. Hiervoor is reeds een demo beschikbaar welke in het 
Thinkwise platform is gerealiseerd. Door deze te implementeren in het Mendix en 
OutSystems platform maak je de verschillen inzichtelijk en kun je jouw 
praktijkervaringen vertalen naar adviezen voor OVSoftware. 
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Daarbij spelen vraagstukken als ‘welk marksegment is voor OVSoftware relevant 
en sluit het beste aan op welk platform’, ‘hoe groot (en bereikbaar) is de 
community van de platformen’ en ‘hoe integreren de platformen met andere 
systemen en welke technologie speelt hierin een rol’ om tot een keus te kunnen 
komen. 

Wat wij jou kunnen bieden 
Tijdens jouw (afstudeer)stage van vijf maanden zorgen wij ervoor dat: 

• Je te allen tijde begeleid wordt door onze professionals. Zij zullen jou
handvatten geven waar nodig

• Je een leuke werkplek hebt, waar je niet alleen koffie moet halen. Al zullen
je collega’s dat op z’n tijd natuurlijk wel waarderen ;-)

• Jouw werkplek vlak bij huis is op ons kantoor in Apeldoorn
• Je een maandelijkse stagevergoeding van €500 krijgt

Wat verwachten wij van jou? 
• Je durft een eigen invulling te geven aan deze opdracht. We laten de

opdracht bewust wat open zodat jij alle vrijheid hebt om ermee aan de
slag te gaan.

• Dat je momenteel een bachelor of master in de richting van BIM (Business
IT & Management) studeert.

• Je fulltime beschikbaar bent voor ten minste vijf maanden.
• Je communicatief vaardig bent en de Nederlandse taal in woord en

geschift beheerst.
• Dat je houdt van een uitdaging.
• Dat je aanwezig bent bij onze maandmeetings/maandborrels!

Meer informatie of interesse?  
Zie jij het zitten om bij ons aan de slag te gaan als stagiair(e) of afstudeerder? 
Stuur dan jouw CV naar: maylou.laconi@ovsoftware.com. Je kunt ook bellen of 
appen naar: 06-81777175.  
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