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LOW-CODE
SOFTWAREONTWIKKELING
VOOR EEN KLEURENMENGSYSTEEM
Deel 2: de eerste sprints

KLANTVERHAAL

Koninklijke Van Wijhe Verf is een Nederlands familiebedrijf en een van de grotere spelers in de decoratieve verfmarkt. Het interne projectteam is samen met
ICT-professionals van OVSoftware bezig om een nieuw
kleurenbeheersysteem te ontwikkelen met het lowcode platform van Thinkwise. Het eerste deel van het
drieluik over dit project beschrijft het evaluatietraject
en de start van de opdracht in maart. Dit tweede deel
valt midden in de realisatiefase in mei en het laatste
deel wordt uitgewerkt kort na het opleveren van het
resultaat in juli. We spreken telkens met dezelfde drie
medewerkers van Van Wijhe Verf die elk vanuit hun
eigen discipline nauw betrokken zijn bij dit project.
Eric van Meerten is Sales Manager, Arjan Mulder
Business Process Manager en Rik Koelma Senior
Technisch Specialist.

EEN BLIJ MENS
Voor opdrachtgever en budgethouder Eric was een
dergelijk ICT-project een nieuwe ervaring en hij keek erg
uit naar wat er in de eerste sprint zou worden opgeleverd.
Eric: “Na de eerste twee sprints kan ik alleen maar zeggen
dat mijn (toch wel hoge) verwachtingen zijn uitgekomen.
De eerste tussenpresentatie werd een week verschoven
omdat er extra uren nodig waren voor de realisatie van
de initiële versie van de applicatie. Ondanks een kleine
bijstelling van het originele budget heb ik nog steeds het
gevoel dat we in control zijn. De Agile stijl van ontwikkelen
past goed bij het project en bij ons. De ontwikkelingen
zelf worden door een klein team gerealiseerd en belanghebbenden zoals ikzelf kunnen periodiek meekijken.
Het is goed dat ook de uiteindelijke gebruikers van het
systeem nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen van
het systeem. Er worden tijdens de presentaties veel
vragen gesteld en dan blijkt dat aan de meeste dingen is
gedacht. Maar waar dat niet het geval is, kunnen we op
tijd bijsturen. Bijvoorbeeld op het gebied van gebruiksvriendelijkheid van het systeem waar soms nog net een
stap extra moet worden gezet. Mijn collega Rik zit heel
diep in de materie, is bijzonder druk met het project, maar
weet de complexiteit van onze processen en werkwijzen
goed over te brengen op de mensen van OVSoftware.
Ik denk dat het voor hem ook heel fijn is om met dit soort
specialisten te kunnen sparren omdat je dan tot de
mooiste resultaten kunt komen. Daarnaast lukt het hem
goed om de scope van het project strak in de gaten te

houden, ondanks het feit dat er steeds meer vragen
komen uit andere delen van de organisatie die ook
mogelijkheden zien.
Ik ben een blij mens. In de tweede sprint zag je al dat het
met het uiteindelijke ontwerp wel goed ging komen.
De functionaliteit is nu al veel groter dan in het oude
systeem ooit het geval was en de nieuwe structuur is
logisch. Ik zou er zo mijn weg in kunnen vinden - iets wat
ik bij het vorige systeem na twee weken heb opgegeven.
Als ICT-partner hadden we geen betere partij kunnen
kiezen dan OVSoftware omdat we nu beschikken over
veel meer kennis en capaciteit. Met de oude bezetting
was het nooit gelukt om in dezelfde tijd en met deze
kwaliteit een systeem op te leveren. In de eerstvolgende sprint wordt vooral veel aandacht besteed aan
de gebruiksvriendelijkheid van het systeem zodat we in
de laatste sprint alleen nog maar de puntjes op de i
hoeven te zetten. Het systeem zal uiteindelijk nog meer
en nog complexere berekeningen uit moeten kunnen
voeren dan we van tevoren hadden ingeschat. Ik ben
nu vooral benieuwd hoeveel tijd de applicatie nodig zal
hebben om na het invoeren van de klantgegevens een
release op te leveren waarmee de kleurenmengmachine
kan worden aangestuurd. We gaan het snel genoeg zien,
want begin juli wordt de definitieve versie al opgeleverd.”

“Als ICT-partner hadden we geen betere partij kunnen kiezen dan OVSoftware.”

AGILE WERKEN
En Arjan, voldoet het project tot dusver aan jouw
verwachtingen? Arjan: “Daar lijkt het wel op! Bij de eerste
sprint was ik heel benieuwd of we daadwerkelijk op dat
moment al een applicatie zouden kunnen zien of in elk
geval de contouren daarvan en dat was inderdaad het
geval. Voor mij is dit de eerste keer dat ik bij een lowcode project betrokken ben en ik kan alleen maar
zeggen dat het mij echt verbaast dat je op deze manier
in zo’n korte tijd een basisapplicatie neer kunt zetten.
Met een traditionele manier van coderen hadden we
dit echt niet in hetzelfde tijdsbestek voor elkaar
gekregen. Dat wil echter niet zeggen dat we vanaf nu
alleen nog maar met low-code gaan ontwikkelen. Voor
meer generieke toepassingen en procesondersteuning
wil je gewoon met een standaardpakket werken omdat
daar alle marktontwikkeling vanzelf in worden meegenomen. Maar voor specifieke, bedrijfseigen systemen
is low-code echt een hele mooie toepassing.
Het viel mij op dat iedereen gelijk vanaf het begin
enthousiast was en na een eerste demonstratie direct
wilde weten waar allerlei functionaliteiten terug te
vinden zijn. De sfeer is prettig, de samenwerking tussen
de betrokken personen verloopt goed en ook met de
mensen van OVSoftware is het fijn samenwerken.

Ondanks het feit dat de materie best complex is,
begrijpen ze onze business - zelfs de meer uitdagende
dingen. We hebben inmiddels een aantal sprints gehad
en daar zijn extra eisen en wensen uit voortgekomen.
Elementen die we toch net even anders willen en ook
een aantal nieuwe wensen gebaseerd op voortschrijdend
inzicht. Maar mijn collega Rik houdt de nieuwe vragen en
wensen goed in de gaten en alleen de echt noodzakelijke
dingen krijgen binnen dit project een plek.
De Agile manier van werken is prettig en heeft al
diverse keren zijn nut bewezen. Bij iedere sprint krijgen
we concrete voortgang te zien, kunnen mensen vragen
stellen en hun mening geven en kunnen we waar nodig
bijsturen. Bij het overleg over de eerste sprint kwam
bijvoorbeeld een wens naar voren om van het ene naar
het andere scherm door te kunnen klikken, wat op dat
moment niet mogelijk was. Dit soort dingen wordt gelijk
opgepakt en zie je terug in een volgende sprint.
We kijken nu uit naar de oplevering van de definitieve
versie, wat hopelijk een systeem is waar Rik en zijn team
goed mee kunnen werken en waarmee het beheer van
onze verfrecepturen een stuk eenvoudiger wordt. Op die
manier kan Eric ook verder met het uitbouwen van de
business zonder dat hij daarbij wordt geconfronteerd met
technische bottlenecks.”

“De Agile manier van werken is prettig en heeft al diverse keren zijn nut bewezen.”

VISITEKAARTJE VOOR RALSTON COLORANTS
Rik: “Voor mij is deze expeditie van alle kanten nieuw: een
ICT-project, Agile werken, low-code. Maar vooral door de
makkelijke samenwerking met Wieger van OVSoftware
gaat het tot nu toe eigenlijk vanzelf. We voelen elkaar
goed aan, werken heel transparant en open en hebben
allebei het hart op de tong wat een hoop onduidelijkheden en onnodige vertraging voorkomt. Eigenlijk best
bijzonder wanneer je bedenkt dat we elkaar alleen maar
online kennen en dat we dan toch op deze manier samen
een project kunnen draaien. En dan het platform van
Thinkwise, echt een verademing, alsof er een last van je
afvalt. Alleen de standaard functionaliteit binnen
Thinkwise is al meer dan wat het oude kleurenbeheersysteem aan mogelijkheden bood.
De eerste twee sprints bleken uiteindelijk niet eens zo
spannend: een kwestie van de juiste tabellen bouwen en
deze in een logische volgorde zetten. Daarbij was het fijn
dat ik op de kennis en ervaring van Wieger kon bouwen.
Bij sprint drie werd het spannend want toen bleek dat de
benodigde berekeningen toch dusdanig complex waren
dat we deze niet in één sprint konden realiseren. Op dat
moment moesten we echt gaan schuiven met prioriteiten
qua functionaliteit: wat wel, wat niet, wat nu en wat later.
Mijn belangrijkste focus hierbij is nog steeds dat ik begin
juli een systeem op wil leveren aan Eric waar hij op dat
moment mee uit de voeten kan. Eventuele verfraaiingen
kunnen altijd later nog.

Maar na het nodige schuifwerk en een klein beetje extra
budget ziet het ernaar uit dat we toch alles kunnen realiseren binnen de tijd die we hebben afgegeven.
We zullen voor OVSoftware vast niet de grootste klant
zijn, maar je voelt je door hen echt serieus genomen en
absoluut geen nummer. Ik heb naast Wieger al met
diverse OVSoftware mensen contact gehad die hun
kennis met je delen; stuk voor stuk specialisten waar je
echt wat aan hebt. Ook de persoon die helemaal aan
het begin van het project de Agile training aan ons team
heeft gegeven, belt halverwege het project, gewoon om
te vragen hoe het gaat. Ook alle complimenten richting
de softwareontwikkelaars, hoe ze het doen, want het is
echt niet niks wat ze realiseren. En als dat met zo weinig
mensen binnen de afgesproken tijd lukt, dan neem ik
mijn petje daarvoor af.
Het eindproduct komt nu steeds meer in zicht en doordat
we Agile werken, kunnen we ook specifieke vragen die
in de loop van het project binnenkomen direct in de
opzet verwerken. Alles draagt bij aan het vergroten van
de mogelijkheden van het systeem. Ik vind het echt een
super project, het is me op het lijf geschreven. Het is mooi
om aan een softwareoplossing mee te mogen werken
waarmee bestaande en toekomstige klanten op hun
wenken bediend kunnen worden. Ik hoop dat het nieuwe
systeem straks een mooi visitekaartje zal zijn voor Ralston
Colorants.

“Bij OVSoftware voelen wij ons serieus genomen en absoluut geen nummer.”

SNEL, DOORDACHT SCHAKELEN ONDER HOGE DRUK
Wieger: “Projecten als dit zijn altijd boeiend om te doen.
Het is complexe materie waardoor wij misschien nog wel
meer dan anders moeten luisteren en doorvragen naar
wat de klant precies wil en wat het systeem exact moet
doen. Het leuke van Agile werken en dan ook nog eens
met low-code, is dat je de klant heel snel resultaat kunt
laten zien. Ook de betrokken medewerkers van de klant
zijn bij elke sprint enthousiast over wat ze te zien krijgen.
Zij zijn onder de indruk van de ontwikkelsnelheid, want we
hebben nu in 3,5 maand iets neergezet waar ze met een
traditionele aanpak zo maar een jaar over hadden gedaan.
Rik weet precies wat zijn organisatie nodig heeft en het is
mooi om te zien dat het project, mede door zijn aanpak,
breed wordt gedragen binnen de organisatie.

Ik ben heel blij met de kwaliteiten van mijn collega
developers en dat zij vanuit hun expertise actief meedenken hoe we de beste oplossing voor de klant kunnen
realiseren. Ze stellen de juiste vragen die mij scherp
houden om net zolang door te vragen bij de klant tot
ik zeker weet wat er nodig is. Daarnaast komen onze
ontwikkelaars met alternatieve voorstellen voor de klant
die ervoor zorgen dat we een echt robuust systeem
neerzetten. Zelf ontdek je ook altijd weer nieuwe mogelijkheden en toepassingen van de technologie en tools
waarmee je werkt. De samenwerking met collega’s van
het low-code platform Thinkwise is wat dat betreft
eveneens heel constructief en inspirerend.”

Wieger Kloppenburg is in dit project business analist
en de OVSoftware persoon die direct schakelt met Rik
Koelma van Van Wijhe Verf.

Charl de Leur

“Ik ben heel blij met de kwaliteiten van mijn collega developers en dat zij vanuit hun
expertise actief meedenken.”

OVSOFTWARE EN THINKWISE
Thinkwise is wereldwijd de enige leverancier van een
low-code softwareplatform waarmee omvangrijke en
complexe bedrijfssoftware wordt gerealiseerd. Het
Thinkwise platform biedt de hoogste productiviteit in
de low-code markt en garandeert daarbij ook dat er
geen nieuwe legacy meer ontstaat. De gerealiseerde
bedrijfssoftware gaat automatisch over op toekomstige
technologieën. Daarnaast kan bestaande legacy software
razendsnel worden gemoderniseerd door het Thinkwise
platform met de ingebouwde “Upcycler” technologie.
Thinkwise levert zijn platform in licentievorm aan bedrijven die in-house software realiseren en aan softwareleveranciers. Thinkwise is opgericht in 2002 en het platform
wordt gebruikt in meer dan 42 landen. Meer informatie:
www.thinkwisesoftware.com.

Bij OVSoftware zijn we ijzersterk in het ontwerpen, maken,
beheren en onderhouden van maatwerk software voor
rijksoverheid en bedrijfsleven. Ook detacheren we al
bijna 50 jaar de beste ICT-specialisten, waaronder .NET en
Java developers. Onze medewerkers helpen bedrijven en
organisaties bij het succesvol toepassen van innovatieve
technologieën in de praktijk (o.a. Artificial Intelligence,
Machine Learning, Internet of Things, industrie 4.0). Door
jarenlange samenwerken met klanten in de financiële
dienstverlening, de maakindustrie, het onderwijs, de
overheid en het transport kennen wij deze sectororen als
geen ander.
Wil je meer weten over kwalitatieve en betrouwbare
maatwerksoftware, sta je voor een ICT-uitdaging waar
je hulp bij kunt gebruiken of ben je op zoek naar een
baan waar je je bezig kunt houden met serieus
complexe ICT-vraagstukken? Bezoek dan onze website
www.ovsoftware.nl, of neem contact op met een van
onze kantoren bij jou in de buurt:

APELDOORN
Oude Apeldoornseweg 41-45
7333 NR Apeldoorn
+31 (0)55 3034190
DEN HAAG
Carolina van Nassaustraat 189-191
2595 SX Den Haag
+31 (0)70 7530988
ENSCHEDE
Colosseum 13
7521 PV Enschede
+31 (0)53 3033600

www.ovsoftware.nl

