60% van de developers vindt het lastig een duidelijk ontwikkelpad
uit te stippelen
72% heeft een duidelijk doel voor ogen voor de eigen professionele ontwikkeling
Nieuwegein, 1 juni 2022 - Een ruime meerderheid (60%) van de developers heeft moeite
met het uitstippelen van een duidelijk ontwikkelpad in hun carrière. Hoewel bijna driekwart
een duidelijk doel voor ogen heeft voor de eigen professionele ontwikkeling, blijkt de route
daarnaartoe in mist gehuld. Dit blijkt uit de Software Development Community Survey, een
onderzoek van JCore en JDriven onder 295 software developers.
Meer behoefte aan begeleiding
Developers met één tot drie jaar werkervaring hebben de meeste moeite met het bepalen
van een ontwikkelpad voor hun carrière. Van deze groep zegt driekwart het lastig te vinden.
Developers oriënteren zich vooral via eigen onderzoek (69%), aanbevelingen van collega’s
(52%) en conferenties voor het opstellen van persoonlijke doelen voor professionele
ontwikkeling. Een meerderheid (53%) vindt dat professionele ontwikkeling een gedeelde
verantwoordelijkheid is van zowel werkgever als zichzelf. Dat bijna één op de zes (14%)
developers geen tijd krijgt voor kennisontwikkeling van de werkgever of opdrachtgever is
dan ook een gemiste kans.
Johan Kragt, managing partner bij JCore: “Dat developers het moeilijk vinden om een
ontwikkelpad uit te stippelen is niet gek. Het landschap staat bol van de technologieën en
talen en er komen regelmatig nieuwe frameworks en tools bij. Het is niet eenvoudig om in
zo’n complex landschap te ontdekken wat waarde heeft voor je ontwikkeling. Hier ligt een
kans voor werkgevers om developers een helpende hand te bieden. De community biedt
een schat aan kennis, dus het bezoeken van conferenties en netwerken met andere
developers is van grote waarde voor developers en de organisatie zelf. Door developers te
motiveren om zich samen met de community te ontwikkelen kunnen zij het developers
landschap sneller leren kennen en navigeren, maar brengen ze ook nieuwe inzichten en
ontwikkelingen terug de organisatie in. Dat 63% aangeeft het belangrijk te vinden dat een
werkgever of opdrachtgever actief is binnen de software development community is dan ook
geen verrassing en moet voor werkgevers een belangrijk signaal zijn.”
Lees meer in het onderzoeksrapport:
https://www.jcore.com/software-development-community-survey/
—
Over het onderzoek
JCore en JDriven lanceerden in januari 2022 de Software Development Community Survey
in samenwerking met onafhankelijke onderzoeksorganisatie Markteffect. Het onderzoek is

uitgevoerd onder 295 software engineers, architects, testers en DevOps-engineers in
Nederland.
Over JCore
JCore werd in 2016 opgericht met als doel talentvolle Java developers te helpen het
maximale uit zichzelf te halen. Aan de hand van een driejarig ontwikkeltraject
ontwikkelen ambitieuze Java developers zich tot senior developer. De Java
professionals van JCore werken aan uitdagende softwareprojecten voor de top 250
organisaties in Nederland, (semi-)overheden en startups.

