JDriven
Software Development
Community Survey

Software development begint bij de
ontwikkeling van de professional
Onderzoeksrapport naar aanleiding van de Software Development
Community Survey over het belang van continue ontwikkeling van de
software developer.

		

Inleiding
Wanneer we het hebben over ontwikkeling binnen ICT en technologie, spreken we
enerzijds over de ontwikkeling van software zelf. En anderzijds over de
ontwikkeling van de kennis en kunde van software developers. Zij weten als geen
ander dat wat vandaag actueel is, morgen alweer achterhaald kan zijn. Dit vraagt
veel van software developers, want het is belangrijk dat zij continu bijblijven binnen
hun vakgebied. Maar in hoeverre wordt er aandacht besteed aan de professionele
ontwikkeling van ervaren developers? Wanneer is een ontwikkelaar ervaren? En
hoe wordt kennis en expertise gedeeld? Over deze onderwerpen is in opdracht van
JDriven onderzoek uitgevoerd onder 295 software developers bij organisaties van
verschillende omvang. Daar kwamen opvallende resultaten uit, die gebundeld zijn
in dit rapport.
Erik
‘‘Mijn naam is Erik Pronk, Managing Partner bij JDriven. Binnen onze
organisatie staan passie voor het vak, intrinsieke motivatie en continue
ontwikkeling centraal. In dit onderzoeksrapport worden inzichten gedeeld
over hoe er naar ons mooie vakgebied wordt gekeken en wat de community
belangrijk vindt. Daarnaast delen we vanuit JDriven graag hoe het ervoor
staat met de ontwikkeling van de sleutel binnen software development: de
software developer zelf.’’
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1 Leren en ontwikkelen:
tijd of prioriteit?
Leren en ontwikkelen betekent
investeren. En dat werkt twee kanten
op. Ruim de helft van de software
developers (53%) vindt de professionele
ontwikkeling een gezamenlijke
verantwoordelijkheid: die van de
werkgever, maar ook van zichzelf. Het
mes snijdt aan twee kanten. Wanneer
een software developer alle ruimte
wordt geboden om zich te ontwikkelen,
wordt hij daar zelf beter van, maar de
organisatie ook.
Bijna een op de vijf developers (18%)
besteedt vijf uur of zelfs meer tijd per
week aan persoonlijke ontwikkeling.
Dat is een goede zaak, want wanneer
een developer weet wat er binnen zijn
vakgebied speelt en hoe hij dit moet
toepassen, is hij in staat proactief met
verbeterpunten te komen. Dit zorgt
voor een goede kwaliteit van de
onderliggende software waar
producten of diensten op draaien.

23%

Vindt dat de werkgever/opdrachtgever
niet voldoende tijd beschikbaar stelt
voor de professionele ontwikkeling.

Leren en ontwikkelen: tijd of prioriteit?		

Ontwikkeling zou dus topprioriteit
moeten zijn bij organisaties. Het valt
echter op dat bijna een op de drie
developers (30%) minder dan een uur
– of soms zelfs helemaal geen tijd –
te besteden krijgt om kennis op peil te
houden gedurende de week. Niet gek
dat bijna een kwart (23%) ontevreden
is met de beschikbaar gestelde
ontwikkeltijd door de werkgever.
Maar ontwikkeling is niet alleen een
verantwoordelijkheid van de werkgever.
Er wordt ook intrinsieke motivatie van
een developer verwacht. 27 procent
van de developers zou meer tijd aan zijn
eigen ontwikkeling mogen besteden –
maar is dit een gebrek aan tijd of aan
prioriteit?

Bijna één op de drie developers
krijgt minder dan een uur
– of zelfs helemaal geen tijd
– te besteden om kennis bij te
spijkeren gedurende de week.

27%

Besteed zelf ook niet voldoende tijd aan
de professionele ontwikkeling.
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Erik
‘‘Technologieën evolueren snel en van een developer wordt verwacht dat hij
continu bezig is kennis op te nemen die hij vervolgens in praktijk kan
brengen. De eigen ontwikkeling moet centraal staan en het is belangrijk
dat dit top of mind is bij zowel de professional als de werkgever. Als we het
hebben over de professional, komt daar de intrinsieke motivatie om de hoek
kijken. Een developer moet gemotiveerd zijn en de passie hebben om
continu te weten wat er speelt binnen zijn vakgebied. Bij JDriven stimuleren
we kennisopbouw en kennisdeling maximaal om hiermee naast onze
collega’s óók de community naar een hoger niveau te tillen. Zo publiceren
we ieder half jaar de JDriven Tech Radar. Hierin kijken we welke
technologieën mogelijk interessant zijn voor nu en in de toekomst, welke je
beter kunt laten gaan en welke je echt in je stack moet opnemen.
Maar niet alleen bij de developer zelf is het belangrijk om zijn ontwikkeling
de juiste prioriteit te geven. Voor een werkgever is dit minstens zo belangrijk.
Het is niet voor niets dat developers ook zien dat het een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is. Zorg er als werkgever voor dat er voldoende
ontwikkeltijd beschikbaar wordt gesteld. Zeker wanneer een developer
vanuit zijn al aanwezige kennis werkt is het extra waardevol om hier tijd
beschikbaar voor te stellen voor de ontwikkeling van jouw developers.
Uiteindelijk is dit ook een investering in de organisatie.’’

Leren en ontwikkelen: tijd of prioriteit?		
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2 Carrièrepad:
wat is de volgende stap?
Continu bezig zijn met ontwikkeling is
voor zowel werkgever als developer
belangrijk, maar hoe zien software
developers hun carrière? Uit het
onderzoek blijkt dat bijna driekwart van
de ontwikkelaars (72%) een duidelijk
doel voor ogen heeft. Zij weten precies
wat hun stip op de horizon is. Echter,
vindt een meerderheid (60%) het wel
lastig om een duidelijk ontwikkelpad uit
te stippelen op weg naar dat einddoel.
Developers vinden het prettig om richting
te krijgen en om die reden oriënteren ze
zich ook graag. Dit doen ze voornamelijk
via eigen onderzoek (69%),
aanbevelingen van collega’s (52%) en
werkgever (40%) en het bezoeken van
conferenties (41%). Daarnaast vinden
bijna alle ontwikkelaars (92%) het
belangrijk dat hun dagelijkse
werkzaamheden bijdragen aan hun
persoonlijke doelstellingen.

Opvallend is dan wel dat slechts
11 procent het belangrijk vindt
om invloed te hebben op zijn
volgende opdracht of project.

Erik
“Het is duidelijk dat developers weten waar ze naartoe willen, echter is de
grote vraag hoe. Dat zie ik vooral terug als ik kijk naar het feit dat maar een
op de tien ontwikkelaars wil meebeslissen over zijn volgende opdracht.
Zorg er als developer voor dat je vanuit je persoonlijke
ontwikkelingsdoelstelling stappen gaat omschrijven. Hoe ga je daar komen?
En wat voor type opdrachten, projecten en kennis heb je daarvoor nodig?
Dit hoeft natuurlijk niet alleen. Binnen JDriven vinden we het bijvoorbeeld
heel belangrijk dat een doel vanuit passie en intrinsieke motivatie wordt
opgesteld. We doen er dan ook alles aan om onze medewerkers continu
uit te dagen op alle vlakken. Zo ontwikkelen ze zich op persoonlijk vlak en
dragen ze continu bij aan de kwaliteit van de projecten bij de organisaties
waar zij werkzaam zijn.”

Carrièrepad: wat is de volgende stap?		
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3 De jaren tellen, maar
technische kennis telt meer
Een ervaren developer weet dat zijn jaren
werkervaring tellen, maar hij weet ook
dat zijn technische kennis van veel groter
belang is. Dit laat het onderzoek zien.
Maar liefst 65 procent geeft aan dat
actuele technische kennis veruit de
belangrijkste factor is voor senioriteit.
Gevolgd door jaren werkervaring (38%),
domeinkennis (32%) en
leiderschapsvaardigheden (31%).

13%
Uitgesproken mening
over best practices

31%
Leiderschapsvaardigheden

32%
Domeinkennis

38%
Jaren werkervaring

65%
Actuele technische kennis

65% vindt actuele technische kennis een
belangrijke factor voor een senior developer

Erik
“Het gaat inderdaad niet om het aantal jaren dat je werkzaam bent, maar
om wat je hebt gedaan ín die jaren. Iemand is een senior developer als hij
leert van zijn projecten, weet hoe hij een probleem analyseert, in blokjes
opdeelt en de puzzel met zijn team weet te leggen. Maar daarnaast kan een
senior developer de boodschap ook overbrengen, het management
overtuigen en coachen. Een goede ontwikkelaar is dus iemand die niet
alleen kwalitatief hoogwaardige software kan schrijven, maar ook de
competenties heeft om dit over te dragen aan zijn teamleden. Binnen
JDriven zorgen we altijd voor de juiste match tussen de senior developer
en de opdracht. Er moet uitdaging in zitten en zowel de developer als onze
opdrachtgever moeten ontzorgd worden.”

De jaren tellen, maar technische kennis telt meer
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4 Het geheel is meer dan de
som der delen
Oftewel met samenwerken en
kennisdelen bereiken developers veel
meer dan met puur hun technische
kennis. Het is niet voor niets dat kennis
en ervaring delen binnen de software
development community als heel
belangrijk wordt gezien. Driekwart
van de ontwikkelaars (74%) vindt het
belangrijk een bijdrage te leveren aan
de community. In de praktijk blijkt
echter dat maar 57 procent dit ook
daadwerkelijk doet.

57%

Levert een bijdrage aan de community
van software developers.

De bereidheid om actief te delen neemt
af naarmate ontwikkelaars langer
binnen de IT werkzaam zijn (69%). Dit
kan verschillende oorzaken hebben,
denk aan beschikbare tijd, maar ook
prioriteit vanwege andere
verantwoordelijkheden. Om het delen
van kennis en ervaring binnen de
community top of mind te houden,
speelt de werkgever een belangrijke rol.
63 procent vindt het namelijk
belangrijk dat de werkgever actief is
binnen de community.

63%

Vindt het belangrijk dat een
werkgever/opdrachtgever actief
onderdeel is van de community
van software developers.

Erik
“De community vormen we met z’n allen en met elkaar bepalen we hoe er
naar de kwaliteit van ons vakgebied wordt gekeken. Ervaring of leeftijd
maakt niet uit bij kennisontwikkeling en -deling. Binnen ons vakgebied ben
je nooit uitgeleerd. Ontwikkelingen volgen zich snel op en als community is
het belangrijk om continu de laatste ontwikkelingen met elkaar te delen. Zo
kan iedere developer de juiste beslissingen nemen op basis van beschikbare
kennis. Op deze manier wordt continu hoogwaardige software geschreven,
waardoor er uiteindelijk minder fixes nodig zijn. Dit komt de efficiëntie en
kwaliteit ten goede.”

Het geheel is meer dan de som der delen		
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5 Hoe zorg je ervoor dat je
continu bij blijft?
Erik geeft dé gouden tip:
Erik geeft dé gouden tip:

“Blijf altijd in gesprek. Met je collega’s, met je werkgever en in de
community. Zoek elkaar op, ga naar conferenties, meet ups, lees Tech
Radars en blijf bij. Zeker de discussies die worden gevoerd, zowel live als
online, zijn extreem waardevol. Niet alleen voor jou als individu, maar voor
de gehele community. Als je plezier hebt in je vak, wordt je werk nóg leuker
en komen de resultaten vanzelf.”

Over JDriven –
vakmanschap, gedreven door passie
Commit – JDriven staat voor
vakmanschap. Daarom werken er bij ons
uitsluitend bevlogen vakspecialisten die
niets liever doen dan hun vaardigheden
en passies delen met elkaar en met
anderen. Door hun toewijding en
betrokkenheid voegen ze voor elke klant
en aan elk project aantoonbaar waarde
toe.
Develop – Wij excelleren dankzij onze
duidelijke focus en visie. Als nichespeler
met een bovengemiddeld kennisniveau
hebben wij altijd oog voor innovaties
en nieuwe technologieën. We werken in
scrum teams aan uitdagende projecten
voor de top 250 organisaties in
Nederland, (semi) overheden en

Hoe zorg je ervoor dat je continu bij blijft?

startups, vaak op locatie bij onze
klanten. Wij ontwikkelen, adviseren,
geven leiding en trainingen op basis van
onze kennis van Java, omliggende
technologieën, architectuur, agile en
devops.
Share – Groei is alleen mogelijk wanneer
kennis wordt gedeeld en daarom staat
bij ons het delen van expertise centraal.
Dat doen collega’s onderling, maar ook
met anderen via onze blog, whitepapers,
kennissessies en conferenties. Werken
met JDriven betekent toegang krijgen tot
een heel netwerk aan kennis en
ervaringen, waardoor wijzelf en onze
klanten continu blijven leren en groeien.
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De beweging van de developer community
Wat vinden we belangrijk, waar haken we op af en
welke rol speelt een werkgever in de community?

13%
Uitgesproken mening
over best practices

31%
Leiderschapsvaardigheden

32%
Domeinkennis

38%
Jaren werkervaring

?

65%
Actuele technische kennis

€

?

?

65% vindt actuele technische kennis een
belangrijke factor voor een senior developer

De belangrijkste overwegingen
bij een volgende carrièrestap
(3 van de 9 antwoorden uitgelicht)

De grootste frustraties bij een
werkgever/opdrachtgever
(3 van de 9 antwoorden uitgelicht)

48% zegt

Salaris

39% zegt

35% zegt

Vrijheid binnen de functie

28% zegt

Onduidelijke requirements in story/taak

33% zegt

Uitdaging binnen de functie

26% zegt

Onduidelijke/ontbrekende roadmap

57%

Levert een bijdrage aan de community
van software developers

23%

63%

Vindt het belangrijk dat een
werkgever/opdrachtgever actief onderdeel is
van de community van software developers

27%

Red tape (buitensporige bureaucratie of
naleving van officiële regels en formaliteiten)

Vindt dat de werkgever/opdrachtgever niet
voldoende tijd beschikbaar stelt voor de
professionele ontwikkeling

Besteed zelf ook niet voldoende tijd aan de
professionele ontwikkeling

