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Voorwoord
Even voorstellen
Mijn naam is Bouwe Koopal. Ik ben geboren in
Rotterdam, heb daar geneeskunde gestudeerd en
ben tijdens en na mijn studie de ICT ingerold. Ik ben
al bijna 35 jaar getrouwd met Maria en heb 3
fantastische dochters. Mijn passie is twee-ledig. Ik
houd mij nog steeds bezig met informatievoorziening
in de gezondheidszorg en mag op dit moment als
adviseur regionale communicatie mijn schouders
zetten onder de invoering van een Persoonlijke
Gezondheidsomgeving in Noord Nederland. Een
traject waarbij de burger (de Citizen) meer regie gaat
krijgen over zijn gezondheid en welzijn. Uiteraard een
mooi onderwerp voor de volgende uitgave van dit
tijdschrift.
Mijn tweede passie is het ontwikkelen van software.
Ik doe dit al meer dan 40 jaar zelf en vind dat iedereen
zelf software zou moeten kunnen maken. Gelukkig
zijn de gereedschappen nu aanwezig om iedereen in
staat te stellen zelf als Citizen Developer met no-code
omgevingen software te maken. Ik ben een groot
evangelist en ambassadeur van Citizen Development.
In die rol was ik vorig jaar dagvoorzitter van het eerste
heliview congres low/no-code, was ik in 2019 Citizen
Developer of the Year bij Betty Blocks en trek ik op
dit moment ook graag op met Triggre (zie later).
Ook hier weer een voorbeeld van de Citizen Wave; de
burger aan zet.
En dan nu over dit tijdschrift. Daar is hij dan! De eerste
versie van Citizen Wave. Een tijdschrift over het
individu dat steeds meer in zijn kracht wordt gezet.
Het individu dat zijn zelfstandigheid terugverovert
maar ook zijn verantwoordelijkheid gaat nemen.
Alleen op die wijze zijn we in staat grote
maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.
Professionele organisaties geven de richtlijnen en
adviezen maar wij als burgers (citizens) kiezen of en
hoe we ze gaan toepassen. Tijdens de huidige corona
pandemie zien we dit duidelijk gedemonstreerd. De
kracht van de maatregelen tegen dit virus ligt niet
alleen bij de instanties maar de echte implementatie
kracht (of zwakte) ligt bij het individu (de citizen). De

RIVM adviseert de overheid en de regering maar het
resultaat is afhankelijk van de inzet van de burgers.
Waarbij ik vanaf deze plaats mijn enorme waardering
uit wil spreken voor iedereen die werkt bij alle
betrokken organisaties! Zorginstellingen, het RIVM,
de GGD als onderdeell van de veiligheidsregio en lastbut-not-least onze regering. Uiteraard zijn er meer
maar deze steken er voor mij bovenuit. Duidelijk is
dat wij als burgers in een tijd leven dat wij de ultime
vrijheid als individu hebben veroverd maar dat
sommigen (gelukkig maar een kleine groep) nog
moeite hebben met deze rol; we willen wel eigen
verantwoordelijkheid maar hebben moeite met onze
eigen sociale verantwoordelijkheid.
De term Citizen Wave introduceer ik in mijn eerste
boek, de atlas met als titel "De wereld van UDI". In
deze atlas die een beeld geeft van de cloud wereld
beschrijf ik de term in relatie tot de gebruiker die het
heft in handen gaat nemen. Hij kiest zijn eigen
hardware (Bring your own device), hij kiest zijn eigen
web app's om te gaan gebruiken (de citizen user), hij
maakt zelf zijn eigen web app's (de citizen developer)
en integreert ze zelf met elkaar als citizen integrator.
Maar ook in andere sectoren is dezelfde beweging
zichtbaar. Iedere editie behandelen we minimaal de
CitizenWave binnen ICT maar besteden we ook
aandacht aan andere sectoren. In deze uitgave
hebben we het nog met name over de ICT wereld.
Ik wens jullie veel leesplezier!
NB Als je dit tijdschrijft digitaal leest bedenk dan dat
je ook een gedrukte versie thuis kunt ontvangen
(voorlopig gratis). Geef je snel op via www.citizenwave.
nl.
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De wereld van UDI
Even voorstellen! Ik ben UDI! Ik ga jullie laten
kennismaken met mijn wereld, de wereld van UDI.
Deze atlas beschrijft mijn wereld, een wereld die ik
als mijn broekzak ken. Ik wil deze kennis graag met je
delen. Ik zal je voorzien van tips, ik zal je vrijblijvend
adviseren en ik zal je ook soms waarschuwen.
Mijn wereld bestaat uit drie continenten. Continenten
met bestemmingen die je in ieder geval gaat
tegenkomen als je op reis wilt naar de cloud.
UDI staat voor de drie continenten van de
‘cloudwereld’: Use City, Development Island en
Integration Harbour. Ga eerst naar Use City om te
kijken of er al een bestaande webapp is die je kunt
gebruiken. Ga op avontuur op Development Island
om een eigen webapp te maken of te laten maken.
En ga ook in ieder geval naar Integration Harbour om
alle webapps met elkaar te verbinden.
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Use City

Use City is een druk continent waar je gaat shoppen
op zoek naar een bestaande applicatie die aan al je
wensen voldoet. Ga je naar dit continent, dan ga je
op een shopping tour. Onze tip is wel om te beginnen
in Historical Centre.

Development Island

Heb je op Use City niets gevonden, dan kun je naar
Development Island gaan. Hier geen shopping tour
maar avontuurlijke en soms gevaarlijke tochten op
weg naar een zelfgemaakte applicatie.Sinds kort zijn
hier ook veiligere bestemmingen te vinden. Kijk
hiervoor met name naar Citizen Beach en Halfway
Valley.

Integration Harbour

Je zult altijd al je applicaties met elkaar willen
verbinden. Of je nu bestaande applicaties gaat
gebruiken of een nieuwe laat maken. Op Integration
Harbour weten ze alles van het integreren van
applicaties. Het is een druk havengebied met
traditionele overslag maar ook hypermoderne
gerobotiseerde havens.

Citizen Beach
Hier ontwikkelt de Citizen
Developer zijn eigen software!

NO
WORRIE

B
B B
B

Gereedschap

In dit gebied worden de applicaties niet meer
gemaakt door de traditionele software engineers
(programmeurs) maar zijn de business consultants
en de eindgebruikers zelf aan zet: de Citizen
Developers. Op Citizen Beach maken zij gebruik van
de zogeheten no-code platforms om applicaties te
maken.

B
B

Bijkomend voordeel van de no-code platforms is dat
er geen verschillende gereedschappen gebruikt
worden voor de drie onderdelen van de applicatie.
Gezicht, fabriek en pakhuis worden met hetzelfde
gereedschap gemaakt.

Deze platforms gebruiken geen code maar stellen de
Citizen Developer in staat om op een eenvoudige
visuele manier een applicatie in elkaar te zetten. Hier
komt ook de naam no-code vandaan; geen code
schrijven maar de werking van de software op een
grafische wijze ‘in elkaar klikken’ op basis van kant-enklare blokken.
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WAAROM IS DIT GEBIED ZO POPULAIR?

EILAND AANPAK

WAAROM GAAT HET ZO SNEL?

ALLES ZELF DOEN?

Veranderingen in de huidige wereld gaan steeds
sneller. ICT zal dit zeer hoge tempo moeten blijven
volgen. De software engineers uit Traditional
Mountains gaan dit met hun huidige traditionele
gereedschap niet redden. Bovendien zijn er ook nog
eens te weinig software engineers. De Citizen
Developers die met no- code gereedschap een
applicatie kunnen maken kunnen wel het
noodzakelijke tempo ontwikkelen.

Alle geologische lagen zijn hier dunner. Het
programmeren gaat hier sneller omdat er niet
gecodeerd hoeft te worden. Het inventariseren gaat
sneller omdat de Citizen Developer zelf weet wat hij
nodig heeft of wat zijn collega’s nodig hebben. Hij
hoeft geen software engineer uit te leggen wat hij wil
hebben. Ten slotte is ook het testen sneller omdat er
gewoon geen code is. Er kan dus geen fout worden
gemaakt met de techniek; er moet alleen functioneel
worden getest of de applicatie doet wat hij zou
moeten doen.

BEPERKINGEN

Alleen maar goed nieuws op Citizen Beach? Nee hoor!
De gereedschappen die gebruikt worden op Citizen
Beach zijn de no-code platforms. Geen code schrijven
in een programmeertaal maar via een grafische
gebruikersinterface de blokken aan elkaar klikken.
Om het gereedschap gemakkelijk en eenvoudig in het
gebruik te maken moet de maker van het
gereedschap beperkingen aanbrengen; niet alles
kan. Veelgebruikte elementen worden netjes
ondersteund maar wil je net iets meer, dan kan dat
niet altijd op een eenvoudige manier.

INFORMATIEVEILIGHEID Een andere valkuil is

de informatieveiligheid. Als iedere werknemer als
Citizen Developer eigen applicaties kan maken dan
is dat natuurlijk prachtig. Maar al die zelfgemaakte
applicaties slaan allemaal gegevens op (en soms
misschien wel meerdere keren). Iedere applicatie
doet dat misschien ook nog eens op een eigen
manier. Juist in een tijd dat informatieveiligheid
steeds belangrijker wordt (AVG, GDPR) kan dit leiden
tot heel onveilige situaties waarbij de organisatie als
geheel niet meer kan overzien wie met welke
applicaties welke gegevens opslaat en bewerkt.
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Iedereen kan met eigen gereedschap (no-code
platforms) eigen applicaties maken en dat kan nog
snel ook. Maar weet ook iedereen van elkaar wat men
aan het maken is? Met andere woorden: weten we
wie welke wandeltocht aan het maken is? Weten we
dat niet, dan is de kans groot dat meerdere Citizen
Developers elkaar geheel (of gedeeltelijk) overlappende
applicaties aan het maken zijn. Juist omdat het
gemakkelijk is om even iets te maken gebeurt het ook!

Schoenmaker en leest; ik kan alles zelf maar moet ik
dat ook willen?Het is leuk en goed dat iedereen zelf
software kan maken en dat je daarmee het proces
enorm kunt versnellen. Er is alleen wel een keerzijde:
deze Citizen Developers zijn niet aangenomen om
fulltime applicaties te maken; ze hebben ook nog
‘echt’ werk te doen. Als deze Citizen Developers
applicaties gaan maken, dan hebben ze minder tijd
over voor hun ‘echte’ werkzaamheden.

Triggre, best kept secret
Met Triggre wordt software maken
weer leuk!
5 vragen aan Jesse Meijers & Mark Hulshof
Door: Bouwe Koopal

Wat was jullie eerste ervaring met software
maken?
Mark: Bij het opzetten van ons eerste product
software-bedrijf had ik een interessante ervaring.
Nog niet eens afgestudeerd leerde ik een paar harde
lessen uit de praktijk. Na de verkoop van dit bedrijf
wilde de koper graag nog wat features aan de tool
toevoegen. Zo gepiept dacht ik, dus ik bood aan
daarbij te helpen.
Niet veel later zonk de moed me echt compleet in de
schoenen. Wat bleek? De ontwikkelaars kwamen
terug met een inschatting van hetzelfde bedrag als
wat we al geïnvesteerd hadden en bovendien
meenden ze dat ze beter helemaal opnieuw konden
beginnen.
Natuurlijk belde ik meteen met Jesse. “Is dit echt waar,
dat kan toch niet?”. Jesse vertelde dat het inderdaad
zo was maar dat het de tweede keer waarschijnlijk
wel veel sneller ging … Met lood in de schoenen
vertelde ik de koper dat er nog een flinke investering
nodig was om de software aan te passen.
Jesse: Wat mij heel erg heeft verbaasd in het begin
van mijn carrière, nog tijdens mijn studie, is het gebrek
aan focus op gebruiksvriendelijkheid. We deden
tijdens de studie een software project, waarbij we in
willekeurige groepen werden ingedeeld en dan met
zijn 5-en een echte applicatie moesten maken.
Omdat een echte applicatie vooral lekker moet
werken en er goed uit moet zien, zijn we begonnen
met het bedenken wat dat precies inhield. Na een
paar uur brainstormen stond het plan voor onze
huurauto administratie software ‘Holy Cow!’ op
papier.
Het leuke van dit project was, dat er ook een prijs voor
de ‘beste applicatie’ werd uitgereikt. Met onze mooie

Mark Hulshof en Jesse Meijers, founders Triggre

creatie zaten we bij de 3 genomineerden. En toen
gingen ze eens wat dieper naar de applicatie kijken …
We werden vervolgens afgerekend op het feit dat er
een aantal features, zoals een undo functie, niet in
zaten. Undo is heel leuk om te maken, voor
techneuten. Wij vonden het belangrijker dat je die
undo helemaal niet nodig had, maar dat argument
kon niet op bijval rekenen.

Hoe zijn jullie met Triggre begonnen?
Na onze eerste ervaringen beseften we ons dat we
nog veel te leren hadden over de software industrie
en complexe projecten. Na de verkoop van het eerste
bedrijf (een tool voor online pdf generatie, red.) zijn
we ons gaan specialiseren in self-service portals en
business process automation.
Na verschillende mooie en complexe projecten
kwamen we er achter dat we steeds dezelfde
problemen aan het oplossen waren. Begreep de klant
wel wat we bedoelden? Begrepen wij de klant wel?
Geen leuke discussies als je uit moet leggen dat een
parkeergarage onder een bestaande toren bouwen
complex en duur is. Een sprekende vergelijking, maar
voor business mensen niet te begrijpen. Zij willen
gewoon een oplossing! Hoe de programmeur dat
regelt zoekt ‘ie maar lekker zelf uit. Dat is hoe veel
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opdrachtgevers denken.
Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat dit
anders moet kunnen. Zouden we niet een systeem
kunnen maken waarin alle functionaliteiten te
configureren zijn. Dit was rond 2009, 2010. In die
jaren begon model gedreven ontwikkelen echt grote
stappen te nemen. We hebben dat met veel interesse
gevolgd en de bekende low code platformen die sinds
die tijd zijn ontstaan ook gevolgd.
Wij wilden echter nog vele stappen verder gaan. We
zagen compleet voor ons hoe een gebruiker zonder
enige technische kennis zelf applicaties maakt.
Zonder dat je lastige zaken moet oplossen als data
transacties en logs moet uitpluizen. Onze business
partners uit die tijd keken ons glazig aan en zeiden
dat het niet bestond en ook niet kon op die manier.
Wij dachten van wel.
Toen we onze visie uitlegde aan onze senior
developer, Dima, zagen we naarmate het gesprek
vorderde Dima steeds verder voorover buigen en aan
het einde van de sessie compleet verdwaasd kijken.
De vraag aan hem was namelijk om een prototype te
maken …

Waarom is Triggre anders dan andere
platformen?
Triggre is in verschillende opzichten compleet anders
dan ieder ander no-code of low-code platform. Een
paar voorbeelden. Je kan in Triggre echt helemaal
nergens niks met code doen. Geen Ruby, geen
Python, geen scripting, zelfs geen HTML. Want ja,
HTML is dan officieel wel niet programmeren, maar
een business gebruiker kan het nog steeds niet hè.
Triggre genereert alles wat je nodig hebt zonder dat
ergens een achterdeurtje is waar je nog even kan
rommelen met code.
Daarnaast hebben we gezegd dat Triggre het
makkelijkste en leukste platform moet zijn om te leren
en gebruiken. Om dat te bereiken hebben we de
mogelijkheden beperkt en genereren we heel veel
standaard functionaliteit voor je. Je kan dus heel veel
maken en ook heel snel maar zeker niet alles. Onze
klanten vinden dat heerlijk duidelijk!
Een ander groot probleem in de software industrie is
de afhankelijkheid van professionals. Alle bekende
platformen hebben een groot team of partnerkanaal
met consultants. Dit betekent dus dat klanten niet
zelf met die platformen kunnen werken en daarbij
veel hulp nodig hebben. Die hulp is voor de vendor
als cocaïne. Het is super verslavend en je hebt steeds
meer nodig. Triggre doet dat niet, per 100 klanten
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werken slechts 2 Triggre Guides om klanten op
afstand te helpen.
Dit is alleen mogelijk doordat we Triggre zo extreem
makkelijk in het gebruik hebben gemaakt. Het heeft
ons heel veel tijd gekost en we hebben eerdere
versies van Triggre letterlijk overboord gegooid
omdat het niet goed genoeg was!

Wat merken jullie klanten daarvan?
Onze klanten leren Triggre heel snel. Dat komt omdat
we in Triggre veel handige functies hebben gemaakt
die de gebruiker helpen. Alle functionaliteiten maak
je in Triggre door wizards te doorlopen. Deze wizards
zijn slim en bepalen welke opties je hebt op basis van
je voorgaande antwoord. Dit zorgt ervoor dat nieuwe
Triggre Creators al binnen een paar uur hun eerste
applicatie kunnen maken.
Door deze enorme snelheid, wordt applicaties maken
weer leuk! Iets wat je goed kan is leuk. Iets wat snel
tot resultaat leidt is leuk. Triggre is zowel snel in het
gebruik als snel goed onder de knie te krijgen, dus
dubbel leuk!
Daarbij is het belangrijk te weten dat beleving van
snelheid en of het nog leuk is voor business mensen
heel anders is dan voor een consultant of
programmeur. Het referentiekader is anders.
Business mensen hebben namelijk nog nooit
geprogrammeerd! Als het dan 10 keer sneller gaat
dan programmeren duurt het voor hen nog steeds
heel lang!
Triggre pakt het compleet anders aan waardoor
klanten supersnel resultaat zien. Een businesscase is
meestal al binnen een paar maanden terugverdiend!

Hoe komt het dan dat Triggre nog zo’n goed
bewaard geheim is?
Tja …., niet iedereen loopt zo ver voorop in deze markt
als jij, Bouwe :-) Jij hebt ons al gevonden voordat we
ons platform breder gingen aanbieden.
Nu we Triggre zo makkelijk en leuk gemaakt hebben
en een aantal zeer kritische, grote bedrijven gebruik
maken van Triggre willen we Triggre delen met
iedereen die zijn bedrijfsproces slimmer en digitaal
wil maken. Onze eerste marketingacties hebben al
geleid tot grote aantallen nieuwe klanten en een
extreme groei van het aantal applicaties. De online
Academy zorgt ervoor dat nieuwe klanten Triggre snel
kunnen leren. Deze aanpak breiden we de komende
maanden verder uit.
Alle mensen die Triggre geleerd hebben worden

onderdeel van onze snel groeiende Triggre Creator
community. Binnenkort ontvangen zij allemaal een
uitnodiging voor het eerste Triggre Creator event.
Triggre is een beweging gestart om de software
wereld van binnen uit radicaal te veranderen en
daarmee zijn we een aardig eind op weg. Het is
waanzinnig gaaf dat al zoveel mensen dit idee
omarmen en zich bij ons aansluiten. Straks heeft
iedereen toegang tot betaalbare bedrijfsapplicaties
op maat!

Meer weten over Triggre als bestemming op Citizen
Beach? Kijk dan op triggre.com
Julia van der Lingen
j.vdlingen@triggre.com
088 044 06 82
Rutger Boomars
r.boomars@triggre.com
088 044 06 81
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Vergrijzing in Friesland:
de eerste golf van Senior
Citizen Developers komt
er aan!
Sinds 2011 daalt het aantal inwoners van Friesland
licht. Tot en met 2030 zal het aantal inwoners met
ongeveer 9000 dalen, is de verwachting van de
provincie Friesland. Dit geldt alleen niet voor alle
leeftijdsgroepen. De komende jaren neemt het aantal
ouderen snel toe. Het aantal 65-plussers zal tot en
met 2030 met 34% stijgen. Niet alleen het aantal 65plussers in de bevolkingsopbouw neemt toe, maar
ook het aandeel 85-plussers binnen deze groep. De
groep 85-plus verdubbelt in de periode tot en met
2030. Er is daarom sprake van een “dubbele
vergrijzing”.
Met het toenemende aantal ouderen wordt de vraag
om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen ook
groter. Langer thuis kunnen wonen vraagt enerzijds
om voldoende aanbod van woningen die voldoen aan
de gestelde eisen. Anderzijds betekent langer thuis
wonen meer dan alleen wonen in een geschikte
woning. Ook toegang tot de best passende zorg- en
welzijnsvoorzieningen is essentieel. Met de stijging
van het aantal ouderen is daarnaast ook een stijging
van het aantal eenpersoonshuishoudens te zien.
Alleenstaande ouderen kunnen daardoor in de
toekomst in mindere mate een beroep doen op een
partner als mantelzorger. Hierdoor hebben zij
mogelijk ook meer behoefte aan voorzieningen in
hun directe omgeving.
In Platform GEEF hebben 16 Friese organisaties de
handen ineen geslagen om hierin te voorzien. Het
netwerk kijkt gezamenlijk naar vraagstukken rondom
langer zelfstandig thuis wonen in onze provincie, in
verschillende (samenwerkings)projecten, en naar de
rol die technologische en digitale hulpmiddelen
daarin kunnen spelen. Veel van deze hulpmiddelen
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zijn te zien en uit te proberen in het Huis van het
Heden, een demonstratiewoning in Leeuwarden
waar iedereen welkom is om kennis te maken met
hoe langer zelfstandig thuis wonen eruit kan zien. In
het Huis van het Heden staan de twee dingen centraal
die nodig zijn om technologie in te kunnen zetten als
middel om langer zelfstandig te kunnen blijven: het
mogen uitproberen en het met elkaar in gesprek
gaan.
Uitproberen van technologische hulpmiddelen is een
belangrijke stap richting comfortabel zijn met het
gebruik ervan. Als hulpmiddelen ingezet worden om
mensen langer zelfstandig te kunnen laten zijn, is het
tenslotte wel belangrijk dat zij deze ook zelfstandig
kunnen en durven te gebruiken. In de praktijk vinden
veel mensen dit best spannend, zeker wanneer de
inzet van een hulpmiddel door een ander besloten
wordt. Bijvoorbeeld kinderen die op afstand een
oogje in het zeil willen houden, of zorgverleners die
niet meer voor elk zorgmoment langs kunnen komen.
Hulpmiddelen waarmee je zelf misschien niks hoeft
te doen, maar die wel opeens onderdeel van je leven
zijn. In een veilige omgeving op knopjes kunnen
drukken, ervaren hoe technologie werkt en wat er
allemaal mogelijk is, of vragen kunnen stellen over de
werking van specifieke hulpmiddelen kunnen hierin
een geruststelling zijn. Een stap die in de praktijk nog
wel eens overgeslagen wordt.
Het gesprek staat daarom altijd aan de basis van een
succesvolle inzet van technologische hulpmiddelen.
Wie ben je? Wat zijn voor jou belangrijke waarden?
Welk probleem ervaar je? Waarom is dat voor jou een
probleem in je zelfstandigheid? Dit soort gesprekken
worden in het Huis van het Heden gevoerd. Met
burgers, jong en oud, die zelf of in hun naaste

omgeving mee te maken hebben met ouder worden
en zelfstandig blijven. Maar ook met (toekomstige)
professionals uit de sectoren wonen, zorg, en welzijn,
of met bestuurders, wethouders, en andere
leidinggevenden. Deze vragen moeten ook in de
praktijk voortdurend gesteld worden, om tot een
goede keuze te komen. Want niet iedere oudere hoeft
een huis vol technologie te hebben, maar om zo lang
mogelijk zelfstandig te kunnen blijven moeten de
dingen die in huis gehaald worden wel functioneel
zijn.
Dit is waarom producten of diensten die samen met
gebruikers ontwikkeld worden vaak meer impact
hebben. Door te blijven kijken en ontwikkelen vanuit
het probleem dat de gebruiker zelf ervaart, begrijpen
zij achteraf direct met welk doel het hulpmiddel wordt
ingezet. Het betrekken van de gebruiker zorgt er
daarnaast voor dat zij direct mee kunnen denken over
hoe het hulpmiddel gebruikt moet worden. Hiermee
wordt de drempel om het te durven gebruiken
weggehaald, evenals onzekerheid over of men in
staat is om het hulpmiddel zelfstandig te gaan
gebruiken. Het actief betrekken van een doelgroep
bij de ontwikkeling van digitale of technologische
hulpmiddelen heeft dus veel voordelen. Maar wat als
we daarin nog een stap verder gaan?
Wat als deze mensen hun eigen hulpmiddelen gaan
maken? Een deel van de onzekerheid bij de inzet van
digitale of technologische hulpmiddelen zit bij de
oudere doelgroep in het niet begrijpen hoe iets werkt.
Daarnaast zitten het in stand houden van de
zelfstandigheid vaak in de kleine dingen, zoals het
kunnen organiseren van zorg of ondersteuning, of
het leggen van de juiste contacten. Beide dingen
zouden samen kunnen komen in het ontwikkelen van
je eigen applicaties, via een platform als Triggre kan
dit zonder diepe kennis over en ervaring met
coderen. Naast dat ouderen zich dan meer
comfortabel met de te gebruiken hulpmiddelen
voelen, gaat het maken van die applicaties ook veel
sneller dan te moeten wachten op ontwikkelingen
vanuit organisaties of instanties, en het zorgt voor
goed passend maatwerk. En, niet geheel
onbelangrijk, als de eerste onzekerheid is
weggenomen zijn digitale hulpmiddelen een
interessante manier om mee te blijven doen in de
maatschappij. Ouderen blijven hierdoor ‘bij’, en
kunnen laten zien dat ze ook op hogere leeftijd nog
prima mee kunnen komen met alle ontwikkelingen.
Zolang je zelf de baas maar mag zijn over dit proces.
Voor Platform GEEF is dit een volgende stap in de
samenwerking in Friesland om burgers zo lang

mogelijk zelfstandig te laten blijven wonen, naast
zelfstandig kunnen functioneren ook zelf regie
voeren over welke hulpmiddelen je hiervoor gebruikt
en hoe deze hulpmiddelen werken. En wie weet,
misschien wordt de Friese mienskip dan binnenkort
wel overspoeld met Senior Citizen Developers.

Laura Vuijk
Projectmanager
l.vuijk@platformgeef.nl

Platform GEEF jaagt innovaties op het gebied van
langer zelfstandig thuis wonen aan. Showcases zijn
haar living lab ‘Huis van het Heden’, de
Woonzorgatlas, de campagne ‘Mijn Huis op Maat’ en
de diverse masterclasses en symposia. Bezoekers
van Het Huis van het Heden maken kennis met
eHealth, domotica en woon(zorg)technologie.
Platform GEEF initieert vernieuwende projecten voor
Friese bedrijven en organisaties met als doel het
langer zelfstandig thuis wonen te stimuleren.
Platform GEEF is dé Friese netwerkorganisatie waarin
digitale en sociale innovatie voor een vitaal Friesland
samenkomen. GEEF staat voor Gezondheid Expertise
en Educatiecentrum Friesland, is gevestigd in
Leeuwarden en maakt onderdeel uit van het
internationale ECHAlliance.
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Juf Meester vertelt .....
over coderdojo
Als echte Friesin ben ik niet echt wat ze noemen het
typische plattelandsmeisje. Toch kijk ik altijd enorm
uit naar het ‘Farmers Event’ van het jaar. Ik heb het
over dát moment in het voorjaar dat de staldeuren
worden opengegooid en er tientallen olijke dames,
gehuld in het zwart-wit, letterlijk de lente tegemoet
springen. Mijn hart maakt een sprongetje bij het
aanschouwen van dit stukje ultieme gevoel van
vrijheid.
Dieren, maar ook mensen zoals u en ik, schijnen goed
te gedijen bij vrijheid. Zeker in deze roerige periode,
waarbij we van alle kanten zijn ingesloten door het
Covid-19 virus, lijkt het fenomeen vrijheid belangrijker
dan ooit. We leven in een onzekere tijd en dat dát
effect heeft op onze bestaande kaders, zal u niet
vreemd in de oren klinken. Onze voorgeprogrammeerde
routine lijkt niet meer goed te functioneren in een
wereld waarbij vrijheid flink is ingeperkt. Maar hoeveel
vrijheid wordt ons daadwerkelijk afgenomen? Nu
bestaande kaders lijken af te brokkelen, ontstaan er
ineens heel veel opties. En het hebben van opties,
leidt juist tot veel vrijheid. Daarbij rijst bij mij de vraag:
zijn we gebaat bij bestaande kaders of durven we ons
nu juist buiten gebaande paden te begeven om
nieuwe wegen te ontdekken?
Laten we even terugkomen bij die dames in het zwartwit. Ook al is hun stukje vrijheid flink beperkt, na
maanden op stal te hebben gestaan, zijn ze uitzinnig
blij met een klein, stukje groen. Zouden zij het
verlangen hebben om zich buiten de kaders te
begeven? Het doet mij denken aan de events die wij
organiseren rondom CoderDojo. Eén keer per maand
krijgen wij een clubje smartkids bij ons in de
bibliotheek die wij wegwijs maken op het gebied van
programmeren. In den beginne hebben we
activititeiten aangeboden zonder omheining. Onder
het mom van: “Jongens, hier heb je een laptop. Hier
heb je een stoel. Ga zitten, geniet van de vrijheid en
roep maar als je ons nodig hebt”. En wat er toen
gebeurde was interessant. Sommige kinderen
namen hun vrijheid en kwamen uit zichzelf met gave
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creaties. Anderen wilden de hele wijde web
verkennen, maar sjoeften net iets te snel langs iedere
optie, waardoor er vrij weinig gebeurde. En er was
ook nog een groep die werkelijkwaar geen idee had
hoe het met vrijheid om moest gaan en verloren zich
in te veel opties. Ze hadden geen idee waar ze heen
moesten gaan en bleven versteend naar het
beeldscherm staren.

En dat leert ons dat het per kind goed is om te kijken
hoeveel vrijheid het aankan. Sommigen zijn gebaat
bij een uitgestippelde route die volledig is omheind
en anderen vinden het heerlijk om zelf op
ontdekkingstocht te gaan. Om daarbij nog wel
enigszins houvast te hebben, is het zinvol om die
kinderen op pad te sturen met een (zelfbedachte)
missie. Een flowchart kan hierbij uitkomst bieden. Een
flowchart is namelijk ontwikkeld om een bepaald
proces, een route als ware, te leren begrijpen, door
middel van een uitgewerkte visualisatie. Dit maakt het
inzichtelijk wat voor route er nou eigenlijk wordt
gelopen.
En dat flowcharts niet alleen houvast bieden tijdens
de Coderdojo-events, blijkt wel uit het feit dat ik er
zelf ook bij gebaat ben. Ik besloot namelijk voor mezelf
een flowchart uit te werken. Bij mij werkt namelijk een
avontuurlijke omgeving zonder omheining heel goed,

13

echter ben ik ook zeker in staat om te verdwalen.
Totaal niet handig, maar met mijn gepersonaliseerde
flowchart heb ik nu een soort van omheining om mij
heen gebouwd. Het helpt mij om mijn zelfgekozen
weg af te leggen, zonder daarbij mijn missie uit het
oog te verliezen. En in deze roerige periode zijn het
de olijke dames, gehuld in het zwart-wit, die mij leren
dat we nog steeds optimaal kunnen genieten van
onze vrijheid, ook al zijn we enigszins omheind. Als
het maar een op maat gemaakte omheining is, want
de één is nou eenmaal net wat meer gebaat bij
vrijheid dan de ander.
Klaske Meester

zoveel toffe dingen creëren. Het biedt je tal van
mogelijkheden om te innoveren om daar waar kan
de wereld een beetje mooier en soepeler te laten
verlopen.
Op dit moment volg ik ook een NLP-opleiding. NLP
staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Bij NLP
vind ik ontzettend veel gelijkenis met het letterlijk
programmeren tijdens de Coderdojo events. Als jij
jouw interne processen kunt visualiseren, uit kunt
schrijven en opnieuw kunt programmeren, verbreed
je je horizon behoorlijk. En voor mijn persoonlijke
ontwikkeling is het heel waardevol om zowel letterlijk
als figuurlijk de fijne kneepjes van het programmeren
te leren.

Invalleerkracht, vrijwilliger CoderDojo, cursusleider /
workshopgever
klaskemeester@hotmail.nl

Mij even kort voorstellen vind ik nog niet zo makkelijk.
Want naast mijn naam, Klaske Meester-Visser, ben ik
nog zoveel meer. Ik ben een zelfstandige, getrouwde
vrouw en daarnaast moeder van twee kids (Jelmer,
6) en (Femke, 3). Ik ben een echte Jouster en draag
Friesland in mijn hart. Ik sta voor de klas, dus je mag
mij juf Meester noemen. Ik geef gastlessen verkeer
op scholen door heel Friesland en geef daarnaast
workshops en cursussen voor onderwijsbureau
Semko. Volleyballen, wandelen en mediteren doe ik
graag. Maar ook bij tekenen, piano spelen en
schrijven gedij ik goed. Ik schrijf blogs en gedichten.
En daarnaast doe ik nog zoveel meer, een echte
creatieve bezige bij dus. En ik ben vrijwilliger bij de
Coderdojo-events.
Vroeger, in mijn puberale levensfase, kwam ik al
geregeld bij Bouwe over de vloer. Zijn oudste dochter
en ik zijn al jaren vriendinnen. Ik had er toen geen
weet van dat Bouwe en ik jaren later samen een
gezamenlijke missie zouden hebben op gebied van
programmeren en Coderdojo. Eigenlijk heeft Bouwe
mij aangestoken. Hij heeft mij geleerd dat ICT heel
toegankelijk en leuk is en dat het super handig is om
hier vaardig in te zijn. Door inzicht te hebben in
processen op het gebied van programmeren, kun je
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De basis van CoderDojo
Bij CoderDojo kunnen kinderen van 7 t/m 17 jaar
leren programmeren. Dit wordt helemaal gratis
verzorgd door vrijwilligers!
Omdat CoderDojo geheel door vrijwilligers wordt
opgezet is het helemaal gratis en voor iedereen
tussen de 7 en 17 jaar toegankelijk! Elke Dojo streeft
er naar om minimaal één keer per maand open te
zijn. In sommige gevallen zelfs vaker! CoderDojo
wordt over de hele wereld gehouden, dus ook bij jou
in de buurt. Kun je geen Dojo vinden? Start er zelf één!

Wat kun je verwachten?

Bij CoderDojo kun je alles leren over programmeren.
Denk hierbij aan websites, games, apps of zelfs
robots!
Gamen is natuurlijk een groot onderdeel in het leven
van een developer. Niet alleen games bouwen, maar
ook games spelen hoort bij CoderDojo!
Naast digitale projecten kun je bij CoderDojo ook aan
de slag met bijvoorbeeld Arduino om zelf apparaten
te bouwen.
De sfeer bij CoderDojo is heel open en iedereen is
welkom! Zo kun je snel andere mensen leren kennen
met dezelfde interesses.
Developen en pizza eten gaan hand in hand. Daarom
oefenen we dit soms door 's avonds met zijn allen
pizza te bestellen!
Ben je zelf met een project bezig en kom je er even
niet uit? Kom dan naar een CoderDojo, hier zijn
ongetwijfeld mensen die je verder kunnen helpen.
Meer weten over coderdojo: https://coderdojo.nl

In de volgende uitgave
PGO

In het volgende nummer van Citizen Wave besteden
we met name aandacht aan de rol van Citizen
Development binnen de gezondheidszorg. We gaan
dan nader in op de zogenaamde Persoonlijke
Gezondheids Omgeving (PGO) die burgers een meer
actieve rol gaat geven binnen de relatie tussen
zorgaanbieder en patient/client.

Hoe wordt ik een Citizen Developer?

Iedereen kan Citizen Developer worden maar moet
daar wel een paar vaardigehden voor ontwikkelen. In
de volgende uitgave van Citizen Wave is de eerste
stap beschreven: datamodelleren (het vaststellen van
een gegevensstructuur) . Voor ieder no-code en lowcode platform is dit de eerste en meest belangrijke
stap.

Let op !
Heeft u een goed idee voor een artikel over Citizen
Development en de Citizen Wave. Laat het ons weten!
mail naar bouwe@adkwadraat.nl of bel met
0630143240.
Neem ook contact met ons op om onze advertentie
mogelijkheden te horen.

Kennismaking met Technasium
onderwijs

Het Technasium is een landelijk ontwikkelde formule
voor bètatechnisch onderwijs op havo en vwo. Op dit
moment zijn er 95 technasiumscholen, verspreid
door heel Nederland. Voor leerlingen op het
Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen
(O&O) centraal. In dit erkende eindexamenvak voor
havo en vwo werken in teamverband projectmatig
aan actuele bètatechnische opdrachten uit de
praktijk. In het volgende nummer een gesprek met 4
leerlingen die met het no-code platform Triggre
zelfstandig een project uitvoeren en daarbij een
werkende web applicatie opleveren.

!
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Interesse in de de wereld
van UDI?
Bestel via bol.com
of via www.dewereldvanudi.nl

