Mendix bij
gemeente Rotterdam
Erik van der Steen is Rapid Application Development
(RAD) Coördinator bij gemeente Rotterdam. In 2017
schreef hij een advies om de leveringssnelheid van
applicaties te verhogen en de samenwerking tussen
business en IT te bevorderen. De keus viel op het lowcodeplatform van het Rotterdamse bedrijf Mendix. De
gemeente heeft inmiddels 50 Mendix-applicaties in
gebruik en nog eens 30 in ontwikkeling. Qualogy levert
Mendix Business Engineers om het groeiende RAD-team
van de gemeente te ondersteunen.
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applicaties ontwikkelen voor onze dienstverlening aan
zelfstandigen en de GGD. Bijvoorbeeld een applicatie
voor het aanvragen van financiële regelingen. Het
grootste voordeel van Mendix ten opzichte van
traditionele ontwikkeltools is dat applicaties binnen
een dag aan te passen zijn aan nieuwe eisen én uitgerold
kunnen worden door de bouwer. Waarbij je dus continu
aansluit op de wensen van de gebruiker. Juist in deze tijd
extra belangrijk.”
Een fijne samenwerking
Qualogy is een van de partners van de gemeente Rotterdam
voor inhuur van Mendix-specialisten. De samenwerking
bevalt van beide kanten goed. Erik: “Qualogy is een
betrouwbare partner die goede mensen levert. Het
RAD-team heeft specialistische eisen aan ingehuurde
professionals. De Mendix Business Engineers van Qualogy
voldoen aan deze eisen.”
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