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Wat is OpenApps? Een open source low-code app-generator 
voor Gemeente apps







OpenApps: Waarom en waarvoor?

• Snel en goedkoop apps maken -  ter ondersteuning van interne 
bedrijfsvoering

• Modulair bouwen en hergebruiken -  Dezelfde functionaliteiten 
( “blokken” ) opnieuw inzetten en daarmee razendsnel prototypes bouwen
• Eigenaarschap en snel itereren -  Zelf kleine aanpassingen maken
• Intelligentie van interne organisatie omzetten in producten
• Open Source en eigen infrastructuur - Voorkomen van dure vendor 

lockins. Data vrij voor verdere innovatie

Sweetspot: (nog) Minder
  - prototyping
 - interne simpele praktische apps 
 - ongevoelige data

  - high-end consumentenapps
  -  apps met gevoelige persoonsgegevens
  - complexe UX/UI en functioneel maatwerk



progressive web apps ( PWA )

OPENBARE RUIMTE
“APPSTORE”

...

blocks

app recept

+
datamodel

DATA

backend-in-a-box “Gutter”

{
 "title": "waar-
nemingen_real",
 "primaryKey": 
"id",
 "properties": {
  "id": {
   
"type": "string",

app-editor

OpenApps: 
Hoe werkt het



Omschrijving:
Mogelijkheid om een object te selecteren. Na selectie opent de pop up, hier kan vervolgens 
gekozen worden om een melding te maken of info over de betreff ende boom te bekijken.

Vraag aan ANW: Welke gegevens mogen er in de pop up komen te staan?

...



DEMO!



OpenApps: Apps in de maak

waarnemingenapp basic - alpha gebruik

bomenapp - demo app

VOER ACTIE UIT FILTER

pak waarneming op datum start  

meld als opgelost

status: 

toon aantal: 

routeer naar

datum eind 

afval 

Type hier een reactie

! BIJPLAATSING
naar: handhaving

foto(‘s)

adres op doos aangetroffen. Zie foto! 

>

Type hier een reactie

! GROFVUIL
naar:afval

foto(‘s)

adres op doos aangetroffen. Zie foto! 

>

waarnemingen lijst

Centrumclick

kanaal :  stadsdelen of bijzondere events

naar nieuwe waarneming
foto, locatie, naar afdeling, beschrijving

NOOT: opslaan van instellingen!

Filter: 

open

50

+

samenwerkingsapp - in development

aan horizon: parkeervergunningen, meldingen openbare ruimte
diverse uitvoeringsapps, container-app 



OpenApps: Doorontwikkeling naar Appstore

APPS.STADSWERKEN.AMSTERDAM.NL



Technisch ecosysteem

planning meten en uitvoering materiaalbeheer assetbeheer etc

REAL TIME DATA INFRASTRUCTUUR ( DATAPUNT & “GUTTER”) 

BASIS “LEGACY” SOFTWARE

DATA
BRONNEN

TOOLING EN DASHBOARDS
WORKASSISTANT

APP-GENERATOR

MOBILE APPS

MACHINE LEARNING
BEELDHERKENNINGSENSORS

ONDERZOEK
BASSISINFORMATIE

= OPEN SOURCE 



OpenApps: Vergelijking

deploy /  service SaaS / self-hosted Docker

text recipe + preview

organization styling

blocks vanilla JS / React 

backend-in-a-box  “Gutter” ( OSS )
Appsemble Cloud

ja ( zie gitlab )

ja

nee

nee - te doen

nee

ja

vast wel

nee, closed source

integrated

+- 10  (form, map, chat, 
cam, gallery, list, card)

20+ 

€ € € €
???

per-app WYSIWYG design

WYSIWYG design

SaaS

editor UX

kosten

dev-UX

design-UX

“blokken”

data infra

open source

app sharing coalitie

vendor-lockin

certified secure

OpenApps Mendix / BettyBlocks / anderen
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Colofon 
Sander Siegmann (concept en business link)
Claudia Pinhao ( design en UX )
Juan-Carlos Goilo ( org lead 2018 )
Johnny Kwaak ( concept en inspirator )
Mark van der Net ( tech lead - project lead 2019-)
Bas Wouwenaar ( product owner waarnemingenapp)
Hester-van Marwijk-Kooij ( informatiemanager )
Jaap de Munnik ( security advisor )
Yvonne Jacobs / Alex Klop ( stadswerken MT  )
Hein Wils en Marcel Moerman ( Datapunt liason )
Marcel Eltenberg ( product owner waarnemingenapp2.0 )
Stan Guldemond ( backend/full stack engineer )

Kees van den Broek ( business )
Remco Haszing ( lead dev )
Wessel Kuipers ( dev )
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Appsemble
Het bedrijf

Verdienmodel:
● Software doorontwikkeling van 

Appsemble CE
● Software ontwikkeling van apps o.b.v. 

Appsemble CE
● SAAS hosting (SLA + support)2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 heden

Ontwikkeling open source low-
code app platform (2nd gen)

Start 2018
Ontwikkeling no-code 
app platform (1st gen)

Start 2016
Maatwerk apps voor 
het bedrijfsleven

Start 2012

Bedrijven:

Gemeenten:
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OpenApps
Samenwerking

● Start-expertise van Appsemble: Inbreng bestaande ervaring.

● CTO Amsterdam maakt backend, design/UX en user-tests.

● Appsemble maakt de low-code generator en apps.

● Samen doorontwikkelen voor Amsterdam.

● Appsemble inkijk in Gemeente-apps en baat bij naam Amsterdam.

● In 2019 samen open source: “Wordpress” van de apps.

● Samen optrekken in promotie en opbouw consortium.



Openapps

MUNICIPALITY A

consortium
(app recepten: members only)

Appsemble CE
(bouwblokken: open source)

GUTTER
open source backend-as-a-service

MUNICIPALITY B MUNICIPALITY C

AMSTERDAM CTO
co-founder

APPSEMBLE B.V.
co-founder

APPSEMBLE SaaS
support, data-infrastructure

https://gitlab.com/appsemble/

co-create
open sourced



Producten
App-generator en apps

€

1 app 2 apps 10 apps

amsterdam amsterdam + open apps jouw gemeente + open apps

besparing:
€15.000 - €30.000

Reguliere app:
€20.000 - €40.000 per app voor:

● LICENTIES
● Support & beheer
● Development
● ORG + UX/UI
● BACKEND

Consortium:
€5.000 - €10.000 per app voor:

● Support & beheer
● Development
● ORG + UX/UI



Het consortium
Waarom lidmaatschap?

● Kennisdeling sessie 3 - 4 keer per jaar. 

● Gebruik maken van apps ontwikkeld door andere consortium leden.

● Samen doorontwikkelen voor Amsterdam.

● Abonnement geld wordt besteed aan 

door-ontwikkeling van het Open Source platform, 

bouwblokken en Apps.
Eerste twee memberships (na 

Amsterdam) krijgen gratis 

SAAS hosting verzorgd door 

Appsemble.com

Lidmaatschap: € 5000* per jaar
* vanaf € 950 per jaar voor kleinere gemeenten.



Extra opties
Wie kan ik bellen bij problemen?

● “Zoals het vroeger ging”, maar dan open source.

● Apps vanaf 5k (small), medium 10k, groot 25k.

● Ontwikkeling specifiek bouwblok, small: 1k, med 2k, groot 5k.

● Hosting op Appsemble SAAS:
€25 euro p/m standaard
€75 euro p/m incl. custom backend

● Toegang tot partner netwerk:

(b.v. voor inlog DigiD, eHerkenning of gecertificeerde hosting)



Roadmap

Q2 2018 Q3 2018
Opgestart
door CTO Amsterdam 
voor Stadswerken

Appsemble
komt erbij en start 
gezamenlijke 
ontwikkeling

Q4 2018
Alpha versie
data infrastructuur 
en eerste app

Q1 2019
Open Source
en start 
consortium

Q2 2019
Low-code
apps maken voor je 
gemeente. Open 
source en zonder 
vendor lock-in.

Doel 2020
Eenvoudig apps maken
(no-code + low-code). Open backend 
infrastructuur (“gutter”) om bestaande 
gesloten IT infrastructuur te kunnen 
vervangen.
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