
citizen development

governance

5 tips.



Wil je citizen development een plek geven in je organisatie,

en meer specifiek starten met het ontwikkelen van

software en applicaties via een low-code platform, dan

moet je met méér rekening houden dan enkel het kiezen

van de juiste tool. 

Je zal een aanpak moeten ontwikkelen die rekening

houdt met samenwerking, ondersteuning en opleiding.

De volgende tips zetten je alvast goed op weg.



het overzicht bewaren van

alle toepassingen die in

ontwikkeling zijn

 

policies en richtlijnen

opstellen en onderhouden

 

optreden als centraal

aanspreekpunt voor alle

stakeholders

 

de low-code developers

ondersteunen wanneer

nodig

De hub fungeert als een soort

van controle-orgaan en managet

alle low-code development

activiteiten. Een greep uit de

verantwoordelijkheden van de

hub:

De IT-afdeling is nauw betrokken

- vaak bevindt zo’n hub zich zelfs

in de IT-afdeling zélf. Je kan je nu

afvragen of het niet tegenstrijdig

is dat je de IT-afdeling aansluit.

Want je 

zet een gecentraliseerde 

low-code development hub op poten.

wil via citizen development en low-
code oplossingen je IT’ers net
ontlasten.

De backlog van je IT-afdeling zal er
zeker op verminderen - geen
zorgen. Het is belangrijk dat je
IT’ers een goed overzicht hebben
van de verschillende projecten. Zo
vermijd je shadow IT, waarbij tools
ontwikkeld worden zonder dat IT
op de hoogte is. Je bouwt ook
extra controle in, en bovendien laat
je citizen developers toe om bij te
leren van traditionele developers.
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Als je 1 enkel low-code platform

kiest om je citizen developers

mee te laten werken, dan wordt

het veel eenvoudiger om het

overzicht te bewaren, de

projecten op te volgen en je

developers op te leiden.

Wij hebben een partnership met

Mendix. Voor we met Mendix in

zee gingen, hebben we een

selectietraject opgestart. We  

evalueerden verschillende low-

code platformen en vergeleken

ze op verschillende vlakken

zoals schaalbaarheid,

beveiliging, volledigheid van het

platform, interface,

gebruiksgemak, etc. Mendix

kwam hier als beste uit.

kies

de juiste tool.2



Citizen developers zijn

doorgaans heel geëngageerd en

gelukkig op hun werk. Dat

neemt niet weg dat ze de juiste

ondersteuning nodig hebben.

Op die manier benutten ze hun

volledige potentieel.

bouw een community

uit.

Vaak zitten citizen developers

verspreid over de hele

organisatie. Ze zitten niet in 1 en

hetzelfde team - misschien

weten ze zelfs niet van elkaars

bestaan af?

Wil je het meeste uit je low-code

toepassingen halen, dan is het

aangeraden om je citizen

developers voldoende met

elkaar in contact te brengen. Ze

werken samen, delen kennis en

voelen zich niet snel alleen.

 

zorg voor tech support.

Bij elk low-code project zullen er

technische vragen naar 

boven komen. Het is belangrijk

dat er binnen je organisatie

afgesproken wordt wie de

ondersteuning op technisch vlak

voor zijn of haar rekening neemt.

Zorg er zeker ook voor dat je

developers weten bij wie ze

terecht kunnen en hoe ze die

persoon kunnen contacteren.

Als je werkt volgens de low-code

development hub uit de eerste

tip, dan kan je deze vormen van

ondersteuning daar ook mee in

opnemen. Een bonustip om dat

zeker ook in de praktijk te laten

werken: gebruik een tool als

Slack. Op die manier is het

eenvoudig om in groep samen

te werken, vragen te stellen en

zaken te delen met elkaar.

bied

voldoende ondersteuning.3

https://slack.com/intl/en-be/


Citizen developers zijn van

nature tech savvy en leergierig.

Toch wil dat niet zeggen dat je

hen zomaar aan hun lot kan

overlaten. 

In de eerste plaats leren je

citizen developers werken met

de low-code tool die je kiest.

Low-code platformen zijn vaak

standaard uitgerust met

uitgebreide demo’s en

cursussen, en zelfs een

collaborative community. 

Het Mendix platform gaat nog

een stapje verder door de

gebruiker, op basis van artificial

intelligence (AI) next steps voor

 te stellen tijdens het bouwen

van een app. 

Daarnaast is het ook belangrijk

om ervoor te zorgen dat ze mee

zijn met relevante systemen, en

een aantal basisprincipes rond

bijvoorbeeld data handling en

security.

Maar ook vervolgopleidingen

zijn belangrijk. Geef je low-code

developers de kans om nieuwe

vaardigheden te ontwikkelen.

Daarbij hoef je niet enkel aan de

traditionele classroom trainings

te denken. Ook zelfstudie via

online leerplatformen of een

deelname aan een hackathon of

tech event helpen hen groeien. 

voorzie

opleiding.4



Typisch bevatten low-code

platformen trouwens ook al een

kant-en-klare beveiligingslaag.

Mendix heeft een

informatiebeveiligings-

beheersysteem (ISMS)

geïmplementeerd volgens de

ISO/IEC 27001-standaard. De

basis van deze ISO-norm is de

ontwikkeling en implementatie

van een streng

beveiligingsprogramma,

inclusief de ontwikkeling en

implementatie van een ISMS.

Toch is kwaliteitscontrole na het

ontwikkelen van een applicatie

of software een goed idee. Op

die manier ben je pas echt zeker

dat er zich geen security issues

voordoen.

verlies security

niet uit het oog.5
Eigenlijk is het simpel: geef je

low-code developers enkel

toegang tot systemen en

gegevens die relevant zijn. Als

je, zoals eerder aangegeven,

werkt met een gecentraliseerde

hub, heb je al een goede stap

gezet. Je maakt het

ontwikkelproces controleerbaar

en kan ervoor zorgen dat de

beveiligingsvoorschriften

worden nageleefd.



www.ausy.be

onze ambities.

Eenvoudig gezegd? Jou inspireren met onze 

passie voor technologie. We willen het beste 

naar boven halen in onze klanten en talenten. 

We gebruiken de kracht van technologie om 

bedrijven opnieuw uit te vinden. En we bieden 

onze experten de kans om mee te werken 

aan de technologische oplossingen van morgen. 


