
Eind 2016 hield First8 een enquête onder programmeurs 
die met Open Source technologie werken. We vroegen ze naar 
de libraries en platforms die ze inzetten, wat hen motiviteert 
en hoe ze kwaliteit bepalen. De resultaten zijn opmerkelijk: 
het lijkt erop dat er 4 types Open Source programmeur bestaan.

De Samenwerker is als een vis in het 
water in het online collectief. Het is voor 
hem doorslaggevend dat een product een 
actieve community om zich heen heeft.
Kennis zoekt deze programmeur online. 
Hij vaart wel bij de gezamenlijke 
inspanning die Open Source software 
typeert. Het collectief maakt sterk en dus 
is het voor hem volstrekt logisch om zelf 
zijn steentje bij te dragen.

Voor Bewakers is Open Source eerst en 
vooral open en inzichtelijk. Dat geeft 
hem zélf het heft in handen als hij zijn 
opdrachtgevers beloftes wil doen over 
veiligheid en aanpasbaarheid. De bewaker 
begrijpt als geen ander de paradox dat 
Open Source veiliger is dan gesloten code.

De Individualist is in zijn element met zijn 
gedownloade Open Source frameworks 
en libraries en de gedegen documentatie 
die daarbij hoort. Hij worstelt zich in 
zijn eentje door de code om puzzels op 
te lossen. Ontbrekende kennis komt uit 
boeken. Pas als hij zélf tevreden is met zijn 
resultaat, deelt hij het met de Open Source 
gemeenschap.

De Volger laat zich liefst adviseren door 
zijn ervaren vakgenoten. Zij bepalen voor 
hem de kwaliteit van een Open Source 
product. Kennis haalt hij liefst bij collega’s.
Hij heeft relatief weinig belangstelling voor 
de Open Source ideologie en hoeft niet zo 
nodig zélf te innoveren. Waarom het wiel 
opnieuw uitvinden?

Welke pakketten gebruiken  
              al deze Open Source 
                  programmeurs?
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Samenwerkers, individualisten, bewakers en volgers
Wat drijft Open Source programmeurs?
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Top 10 van meest genoemde Open Source Pakketten


