
Low Code Development met 
Microsoft PowerApps en Flow

Krachtige tools voor de citizen developer 

Middagsessie met  
Gert Vonck

• De voordelen en mogelijkheden van low code app 
platformen

• Wat zijn citizen developers?

• De impact van de citizen developer op organisaties

• Introductie van het Microsoft Business Application 
Platform

• Aan de slag met Microsoft PowerApps en Flow

LOCATIE 
Omgeving Amersfoort/Utrecht

TIJD 
van 13:30 tot 17:30 uur

REGISTRATIE 
www.adeptevents.nl

http://www.adeptevents.nl/lcd


Veel organisaties lopen nog steeds tegen problemen aan bij 

het bouwen van business apps. Ondanks de grote hoeveelheid 

producten, oplossingen en platformen die beschikbaar zijn, is 

het nog steeds moeilijk de juiste hulpmiddelen te vinden, een 

agile manier van werken te behouden en op te boksen tegen 

de complexiteit van applicatieintegratie en dataintegratie.

Door de opkomst van low code app platformen is er een 

nieuwe trend ontstaan: de citizen developer. Ervaren business 

users met voldoende affiniteit met business technology die, 

gesteund door IT, zelfstandig applicaties voor afdelingen of 

met keten-partners kunnen ontwikkelen. Deze platformen 

vergemakkelijken het maken van bedrijfsapplicaties door de 

eenvoudige en intuïtieve manier van ontwikkelen. Dit biedt 

enorme voordelen: er is vrijwel geen kennis van codering 

nodig, het opleveren van apps gaat sneller en tegen lagere 

kosten. Low code development platformen bestaan al 

langer met producten zoals Mendix, OutSystems, Appian, en 

Microsoft.

Met de lancering van het Microsoft Business Application 

Framework, met onder andere Power BI, PowerApps, Flow en 

de Common Data Service, heeft Microsoft flink geïnvesteerd 

in hun low code app platform. De term ‘low code app 

platform’ is zelfs een understatement, aangezien het zich niet 

alleen richt op het bouwen van apps, maar ook op business 

analytics, business automation en low code data-integratie en 

applicatie-integratie. Dit maakt het platform aantrekkelijk voor 

de zogeheten citizen developer.

Tijdens dit seminar zullen we ons richten op het business 

application platform en hoe dat in de praktijk werkt. Daarbij 

focussen wij in het bijzonder op Microsoft PowerApps, Flow, 

en de Common Data Service. Deelnemers leren hoe low code 

platformen kunnen helpen met de uitdagingen die gepaard 

gaan met het creëren van business apps door de focus op 

het hoe, wat en waarom. Maak in één middag kennis met de 

nieuwe generatie low code platformen en beoordeel zelf of dit 

voor uw organisatie tot de gewenste acceleratie kan leiden.

Leerdoelen
Op dit seminar krijgt u antwoord op de volgende vraagstukken:

• Welke uitdaging kunnen opgelost worden met low code app 

platformen?

• Wat zijn citizen developers?

• Wat is een low code platform en wat is het Microsoft 

Business Application Platform?

• Wat is Microsoft PowerApps en Flow?

• Waarmee kunnen PowerApps en Flow helpen?

• Hoe gemakkelijk is het om te beginnen met PowerApps en 

Flow?

• Wat is de impact van een low code platform op mijn 

organisatie?

Bestemd voor ú
Dit seminar is bedoeld voor iedereen die meer te weten wilt 

komen over low code app platformen, en met name over het 

werken met Microsoft PowerApps en Flow. Het opdoen van 

meer kennis over low code platformen is vooral relevant voor:

• CxO level (voornamelijk CIO): wat is de impact van Low 

Code platformen binnen de organisatie, hoe kan een 

dergelijke organisatie worden opgezet?

• Business analisten, Functioneel analisten: wat is de impact 

op hun rol, wat zijn de voordelen van het gebruiken van 

deze platformen, wat is de impact op hun relatie met IT, hoe 

te starten met PowerApps

• IT-management, developer, system administrator, security 

officer: wat is de impact op hun rol, hoe te starten met 

PowerApps.



De opkomst van de citizen developer
Wat zijn de grootste en meest voorkomende uitdagingen bij 

het bouwen van business apps? Wat is de ‘citizen developer’ 

en welke evolutie zal deze developer teweeg brengen in 

applicatieontwikkeling?

• Apps voor consumenten versus apps voor bedrijven, een 5:1 

verhouding

• Maak kennis met de citizen developer, een nieuwe manier 

om waarde te creëren voor de organisatie

• De voordelen en mogelijkheden van low code app 

platformen

• Een marktoverzicht van de belangrijkste aanbieders van low 

code platformen

• Uw organisatie transformeren zodat het aan de slag kan met 

low code platformen

• Hoe te beginnen met low code platformen

• Inspiratie voor low code business apps

Overzicht van het Microsoft Business Application 
Framework
Overzicht van de belangrijkste aspecten van het Microsoft 

Business Application Framework. De vijf bouwstenen van het 

platform – Power BI, PowerApps, Flow, Common Data Service, 

Connectors – zullen besproken worden.

• Overzicht van het low code landschap

• De ambities van Microsoft op het low code platform

• Wat is de opbouw van het framework? Kort overzicht van de 

vijf bouwstenen

• Voor wie is het bedoeld?

• Wat kun je met het low code platform bereiken?

• Voordelen van het business application platform

• Use cases

Verdieping in Microsoft PowerApps en Flow
De verschillende bouwstenen van Microsoft PowerApps en 

Flow in detail.

Microsoft PowerApps
• Welke omgevingen zijn beschikbaar?

• Hoe ontwerp je een goede app?

• Welke features kunnen we in onze apps integreren?

• Welke databronnen en links zijn beschikbaar voor gebruik?

• Hoe kunnen we apps inzetten in onze organisatie?

Flow
• Wat zijn triggers?

• Welke acties kunnen we definiëren?

• Welke condities kunnen we toepassen?

PowerAps en Flow in de praktijk
We gaan nu zelf een app bouwen en deployen. U wordt 

begeleid in de verschillende stappen die hierbij nodig zijn.

Programma-overzicht

Gert Vonck is momenteel werkzaam als zelfstandig 

business consultant, maar is beter bekend als 

de oprichter van Appfie.com. Appfie is een start-

up gericht op de invoering en het gebruik van 

Low Code platformen binnen ondernemingen, 

en specifiek voor Microsoft PowerApps en Flow. 

Binnen Appfie is Gert, naast spreker en PowerApps 

trainer, ook dagelijks betrokken bij strategische 

oefeningen, de creatie van roadmaps en change 

management projecten binnen middelgrote tot 

grote ondernemingen.

Gert was voordien business unit manager bij 

Tobania, waar hij verantwoordelijk was voor het 

CRM domein. In deze rol heeft hij gewerkt voor 

o.a. financiële instituten als KBC en Isabel. Hij 

was gedurende vijf jaar ook head of IT en COO bij 

Deutsche Bank. Tijdens deze periode was hij de 

voortrekker bij de implementatie van het IT demand 

& portfolio proces en alle vendor management 

activiteiten.

Hij is één van de eerste onafhankelijke sprekers en 

trainers omtrent Low Code en Microsoft PowerApps 

in België.

GERT VONCK



Informatie

DATUM EN TIJD
Het seminar vindt periodiek plaats in het voorjaar en/of najaar. 

De exacte data en aanvangstijden vindt u op onze website. 

Het programma start om 13:30 uur en duurt tot 17:30 uur. 

Registratie is mogelijk vanaf 12:30 uur.

PLAATS
Adept Events werkt met verscheidene accommodaties in de 

omgeving van Amersfoort en Utrecht. Wij streven ernaar de 

locatie van het evenement zo snel mogelijk te publiceren. Op 

de website en in de herinneringse-mail die u een week voor 

het event ontvangt wordt altijd de definitieve accommodatie 

vermeld. Controleer dit voor uw vertrek.

AANMELDEN
Aanmelden kan via ons online inschrijfformulier op 

www.adeptevents.nl. Geeft u de voorkeur aan schriftelijk 

aanmelden? Stuur de PDF van uw aanmelding of 

inkoopopdracht naar seminars@adeptevents.nl. Vermeld altijd 

duidelijk het e-mailadres van de deelnemer(s) alsmede dat 

van de crediteurenafdeling. Na ontvangst van uw aanmelding 

krijgt u de bevestiging en factuur per e-mail toegestuurd.

KOSTEN
Deelname aan dit seminar kost € 355,50 per persoon indien u 

zich uiterlijk 30 dagen voor aanvang registreert en daarna  

€   395,- (exclusief BTW)*. Documentatie en koffie/thee zijn 

inbegrepen. Werkt u bij een gemeente of provincie? Dan kunt 

u BTW terugvorderen via het BTW compensatiefonds.

AANTREKKELIJKE KORTINGEN
Meldt u tegelijkertijd meerdere personen van één bedrijf 

aan voor hetzelfde evenement, dan geldt al vanaf de tweede 

deelnemer een korting van 10% per deelnemer. Vanaf vier 

deelnemers ontvangen álle deelnemers 15% korting  (de 

deelnemers dienen op dezelfde factuur te staan)*.

*)Prijzen of kortingen in deze pdf brochure kunnen (tijdelijk) afwijken van 
de website. In dat geval prevaleert altijd de informatie op de website.

ANNULEREN
Annuleren dient schriftelijk te geschieden. U kunt annuleren 

tot drie weken voor het evenement plaatsvindt. Er wordt 

echter wel € 75,- (excl. BTW) administratiekosten in rekening 

gebracht. Annuleren is niet meer mogelijk vanaf drie weken 

voordat het evenement plaatsvindt. Vervanging door een 

ander dan de aangemelde persoon is te allen tijde mogelijk.  

MEER INFORMATIE

 +31(0)172 742680

 http://www.adeptevents.nl/lcd

 seminars@adeptevents.nl

 @AdeptEventsNL / https://twitter.com/AdeptEventsNL

 http://www.linkedin.com/company/adept-events

 https://google.com/+AdeptEventsNL

 https://www.facebook.com/AdeptEventsNL

 Bezoek onze Business Intelligence en Datawarehousing 
website www.biplatform.nl en download de App

 
Bezoek ook onze website over Software Engineering in al 
zijn facetten: www.release.nl en download de App

IN-HOUSE SESSIES VOOR UW MEDEWERKERS
Wilt u dit seminar binnen uw organisatie aanbieden als in-house sessie voor een groep medewerkers? Een zeer 
aantrekkelijke optie voor uw organisatie! Bel of stuur een e-mail via ons contactformulier. Op onze website vindt u meer 
informatie over de mogelijkheden van In-house seminars en workshops.
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