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Abstract 
 
Organisaties hechten in toenemende mate belang aan data in het realiseren van doelstellingen 
waarbij Big Data Analytics een belangrijke trend vormt. Wil Big Data Analytics toegevoegde waarde 
hebben, moet de kwaliteit van de data, middels inrichting van Data Quality Management, geborgd 
zijn. Deze inrichting kan uitgedrukt worden in de lagen van Enterprise Architecture. Gegeven de eisen 
die Big Data Analytics stelt aan de ICT infrastructuur, overwegen organisaties dit onder te brengen in 
de Cloud. Introductie van Cloud Computing raakt de inrichting van organisaties, uitgedrukt in een 
Enterprise Architecture, en kan dus ook de inrichting van Data Quality Management raken.  
Dit onderzoek richt zich op de rol die Enterprise Architecture Management kan spelen bij de migratie 
van Big Data Analytics naar de Cloud. Focus ligt daarbij op impactbepaling van deze migratie op Data 
Quality Management. Het onderzoek is uitgesplitst naar 4 deelgebieden waarbij per deelgebied een 
theoretische verkenning is uitgevoerd, resulterend in termen en onderlinge relaties, die, aan de hand 
van een case study, zijn getoetst op herkenbaarheid in de praktijk. Bevindingen uit de deelgebieden 
zijn vervolgens bij elkaar gebracht, resulterend in een lijst met aandachtspunten die van belang zijn 
wil Enterprise Architecture Management zinvol worden ingezet voor impactbepaling op Data Quality 
Management wanneer Big Data Analytics migreert naar de Cloud. 
 

Sleutelbegrippen 
 
Big Data Analytics, Cloud Computing, Data Quality Management, Enterprise Architecture,  
Enterprise Architecture Management 
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Samenvatting 
 
Organisaties hechten in toenemende mate belang aan data in het realiseren van hun doelstellingen.  
Big Data Analytics vormt hierin een belangrijke trend. Wil Big Data Analytics echter toegevoegde 
waarde hebben voor organisaties moet de kwaliteit van de data, middels inrichting van Data Quality 
Management,  geborgd zijn.  De inrichting van Data Quality Management kan uitgedrukt worden in 
de lagen van een Enterprise Architecture. Gegeven de eisen die Big Data Analytics stelt aan de 
infrastructuur, overwegen organisaties dit onder te brengen in de Cloud.  Introductie van Cloud 
Computing heeft invloed op de inrichting van organisaties waaronder de inrichting van Data Quality 
Management. 
Dit onderzoek richt zich op de rol die Enterprise Architecture Management kan spelen bij de migratie 
van Big Data Analytics naar de Cloud. Focus ligt daarbij op impactbepaling van deze migratie op Data 
Quality Management. 
 
Het onderzoek is uitgesplitst naar 4 deelgebieden waarbij aandacht wordt besteed aan de 
samenhang tussen Big Data Analytics en Data Quality Management,  de wijze waarop Data Quality 
Management zich manifesteert in een Enterprise Architecture, de wijze waarop Cloud Computing 
voor Big Data Analytics ingrijpt op een Enterprise Architecture en het gebruik van een Enterprise 
Architecture Management als instrument voor impactbepaling bij migratie naar de Cloud. 
Voor elk van de 4 deelgebieden is een theoretische verkenning uitgevoerd o.b.v. beschikbare 
literatuur en vertaald naar termen en onderlinge relaties. Deze termen en relaties zijn aan de hand 
van een praktijkcasus getoetst op herkenbaarheid in de praktijk. Bevindingen uit de 4 deelgebieden 
zijn bij elkaar gebracht en vertaald naar een lijst met aandachtspunten die van belang zijn wil 
Enterprise Architecture Management zinvol worden ingezet voor impactbepaling op Data Quality 
Management wanneer Big Data Analytics migreert naar de Cloud. 
 
Uit de resultaten van het onderzoek kan het volgende geconcludeerd worden. 
Gezien de stijgende invloed van data op het realiseren van organisatiedoelstellingen wordt het 
belang van Data Quality Management en bijbehorende inrichting onderstreept.  Uitdrukking van 
deze inrichting in een Enterprise Architecture hangt echter samen met de acceptatie van dit 
instrument binnen een organisatie en toepasbaarheid voor Data Quality Management.   
Ook voor Big Data Analytics wordt het belang van Data Quality Management onderkend. Wijze 
waarop dit tot uitdrukking wordt gebracht in een Enterprise Architecture is echter ook hier 
afhankelijk van de eerder genoemde acceptatie. 
Om  te komen tot de juiste Cloud ondersteuning wordt het gebruik van een Cloud Service en 
Deployment Model, afgeleid uit organisatiedoelstellingen, onderschreven. Doorwerking naar een 
Enterprise Architecture is echter ook hier afhankelijk van de acceptatie van dit instrument. 
Het gebruik van Enterprise Architecture Management als methode voor impactbepaling bij migratie 
naar de Cloud wordt onderschreven met dien verstande dat deze methode geadopteerd is binnen de 
organisatie en het veranderkundig aspect, rekening houdend met het verandervermogen van de 
organisatie, hierin een plek krijgt. 
Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat inzet van Enterprise Architecture 
Management voor impactbepaling op Data Quality Management afhankelijk is van de mate van 
acceptatie van deze methode binnen organisatie en het gebruik van een Enterprise Architecture als 
instrument voor weergave van de inrichting van Big Data Analytics en  Data Quality Management. 
Benoemde aandachtspunten, zoals weergegeven in sectie 4.6.2., kunnen hierbij een handvat 
vormen. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd bij één casusorganisatie. Het verdient aanbeveling een soortgelijk 
onderzoek uit voeren bij meerdere organisaties. Daarnaast wordt geconstateerd dat op de 4 
afzonderlijke deelgebieden nog verdiepende onderzoeken gerechtvaardigd zijn. 
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Summary 
 
Organizations endorse an increasing importance to data in realizing their objectives. 
Big Data Analytics is in this respect an important trend.  The added value of Big Data Analytics 
depends however on the quality of the data involved. Data Quality Management insures the quality 
of data. The manner in which Data Quality Management is imbedded in an organization can be 
expressed in layers of an Enterprise Architecture.  
Given the high demands of Big Data Analytics on the ICT infrastructure, organizations consider the 
migration towards Cloud Computing.  Introducing Cloud Computing has consequences for the 
manner in which an organization is set up and can influence the way Data Quality Management is 
imbedded. 
This research addresses the role of Enterprise Architecture Management in the context of migrating 
Big Data Analytics towards the Cloud. The research is hereby focussed on determining impact on 
Data Quality Management. 
  
The research is divided in 4 subareas, focussed on the cohesion between Big Data Analytics and Data 
Quality Management, the manner in which Data Quality Management is expressed in an Enterprise 
Architecture,  the manner in which Cloud Computing for Big Data Analytics effects an Enterprise 
Architecture and the usage of Enterprise Architecture Management as an instrument for determining 
impact within the context of Cloud migration. 
Each of the 4 subareas is submitted to a theoretical exploration, based on literature, resulting in 
terms and mutual relations, and an assessment of those terms and relations in practice by means of 
a case study. 
Findings are brought together and translated into a list with points of importance when utilizing 
Enterprise Architecture Management as an instrument for determining impact on Data Quality 
Management in case of migrating Big Data Analytics towards the Cloud. 
 
Looking at the research results the following can be concluded. 
Because of the increasing influence of data in realizing objectives, organizations underline the 
importance of Data Quality Management and related implementation. Expressing this 
implementation in an Enterprise Architecture is associated with  the acceptance of this instrument 
within an organization and the application of it within the domain of Data Quality Management. 
With respect to Big Data Analytics the importance of Data Quality Management  is also recognized. 
The application of Enterprise Architecture in this context is also related to the acceptance of this 
instrument for this purpose. 
For choosing the appropriate Cloud support the use of a Cloud Service and Cloud Deployment Model, 
derived from the organization objectives, is endorsed. Translating the consequences into an 
Enterprise Architecture depends however on the degree in which this instrumented is accepted as 
useful tool. 
Using Enterprise Architecture Management as a method for determining impact when migrating 
towards the cloud is endorsed, provided that this method is adopted within the organization and the 
change management aspect is not underexposed. 
Based on the things mentioned above, the usage of Enterprise Architecture Management for 
determining impact on Data Quality Management depends on the degree of acceptance of this 
method within an organization and the application of Enterprise Architecture as an instrument in 
expressing the implementation of Big Data Analytics and Data Quality Management. The points of 
importance, as presented in section 4.6.2,  can be a guidance in this respect. 
 
The research is conducted using one case organization. It is recommended to conduct a similar 
research within other organizations. Besides this it is noticed that each of the 4 subareas can be 
subject for further research.  
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1. Introductie 
 

1.1  Achtergrond 
 
Big Data Analytics (BDA) vormt een belangrijke trend die de inrichting van organisaties raakt. Deze 
inrichting kan uitgedrukt worden in een Enterprise Architecture (EA). Wil BDA van toegevoegde 
waarde zijn voor organisaties is het van belang dat de kwaliteit van de data op orde is. Data Quality 
Management (DQM) moet deze kwaliteit borgen. De inrichting van DQM kan worden uitgedrukt in 
de lagen van bovengenoemde EA. Gegeven de eisen die BDA stelt aan de infrastructuur, overwegen 
organisaties dit onder te brengen in de Cloud. Introductie van Cloud Computing (CC) heeft zijn 
invloed op de inrichting van organisaties waaronder de inrichting van DQM. Enterprise Architecture 
Management (EAM) is een instrument voor het beheersen van veranderingen in de inrichting van 
organisaties. Gegeven de veranderingen die de introductie van CC met zich meebrengt, is de vraag 
welke rol EAM hierin kan vervullen. 
Dit onderzoek richt zich op de rol die EAM kan spelen in geval een organisatie BDA migreert naar de 
Cloud. Het onderzoek focust daarbij op de gevolgen voor DQM. 
In bijlage I is een lijst opgenomen met veelvuldig gehanteerde afkortingen en hun betekenis. 
 

1.2  Gebiedsverkenning 
 
Organisaties hechten in toenemende mate belang aan data en daarop gebaseerde analyses voor hun 
bedrijfsprocessen en bijhorende besluitvorming (Al-Ruithe, M., Benkhelifa, E., Hameed, K., 2018).   
 
De laatste jaren is sprake van een omvangrijke groei in de hoeveelheid data, zowel in volume als 
variëteit, hetgeen heeft geleid tot introductie van de term Big Data (Sharma, S., 2016). Voor Big Data 
(BD) zijn verschillende definities in omloop (Mikalef, P., Pappas, I.O., Krogstile, J., Giannakos, M., 
2018). Binnen dit onderzoek definiëren we BD als type data welke wordt gekenmerkt door grote 
omvang (volume), brede variëteit (variety), onzekerheid in betrouwbaarheid (veracity) en een grote 
omloopsnelheid (velocity) met waarde voor de onderneming (value) (Taleb, I., Serhani, M.A., Rchida, 
D., 2018).  BDA betreft het toepassen van analyses op deze data en de presentatie van de uitkomsten 
op een zodanige wijze dat dit tot waarde voor de business leidt (Gantz J., Reinsel, D., 2012). 
 
Wil de data en bijbehorende analyses van toegevoegde waarde zijn voor een organisatie moet deze 
kwalitatief op orde zijn.  Panian onderscheidt ten aanzien van datakwaliteit de volgende dimensies: 
compleetheid, nauwkeurigheid en integriteit (Panian, Z., 2016).  Informatie en data van hoge 
kwaliteit zijn essentieel voor de wijze waarop bedrijven presteren (Otto, B., Yang, Y.L., Caballero, I., 
2011).  Randvoorwaarde is dat het DQM op een juiste wijze is ingericht. DQM focust op het plannen, 
voorzien, organiseren, beheren en gebruik van data van hoge kwaliteit (Weber, K., Otto, B., Osterle, 
H., 2009).   
 
Opslag en analyse van BD stelt hoge eisen aan de infrastructuur van een organisatie. CC kan hier een 
oplossing in bieden. CC is één van de meest significante verschuivingen in moderne ICT en services 
voor Enterprise toepassingen en is een belangrijke krachtige architectuur geworden voor grote en 
complexe verwerkingen (Hashem, I.A.T., et al., 2014). NIST (National Institute of Standards and 
Technology ) definieert CC als  “a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network 
access to a shared pool of configurable computing resources (e.g. networks, servers, storage, 
applications and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management 
effort or service provider interaction “ (Mell, P., Grance, T., 2011). 
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Invoering van CC voor BDA heeft zijn weerslag op de inrichting van organisaties.  EA is reeds breed 
geadopteerd als een aanpak voor het plannen en besturen van complexiteit en veranderingen binnen 
organisaties (Niemi, E., Pekkola, S., 2019) en kan van nut zijn bij deze invoering. In dit onderzoek 
wordt voor EA de volgende definitie gehanteerd: “fundamental organization of an enterprise as a 
socio-technical system, with the principles governing its design and development”  (Ahleman F., 
Stettiner E., Messerschmidt, M., Legner, C., 2012).  
EAM verwezenlijkt deze EA. Onder EAM wordt hier verstaan: “A management practice that 
establishes, maintains, and uses a coherent set of guidelines, architecture principles and governance 
regimes that provide direction for and practical help with the design and development of an 
enterprise’s architecture in order to achieve a vision and a strategy” (Ahleman F., Stettiner E., 
Messerschmidt, M., Legner, C., 2012). 
 
 

1.3  Probleemstelling 
 
Organisaties hechten in toenemende mate belang aan BD en het uitvoeren van analyse hierop 
middels toepassing van BDA in het realiseren van doelstellingen. Wil BDA succesvol worden ingezet is 
het zaak dat de datakwaliteit, middels inzet van DQM, geborgd is.  
Gezien de eisen die BDA stelt aan de infrastructuur overwegen organisaties dit onder te brengen in 
de Cloud. Introductie van CC raakt de inrichting van de organisaties waaronder de inrichting van 
DQM. Vraag is welke aanpassingen in de DQM inrichting moeten worden doorgevoerd zodat na 
migratie naar de Cloud de datakwaliteit geborgd is en BDA nog altijd succesvol kan worden ingezet. 
EAM en EA zijn instrumenten die kunnen worden ingezet om veranderingen in organisaties beheerst 
door te voeren. Vraag is in hoeverre deze instrumenten ook een rol kunnen hebben bij migratie van 
BDA naar de Cloud waarbij we specifiek kijken naar het effect op de inrichting van DQM. 
Als we dit vraagstuk projecteren op beschikbare literatuur krijgen we hier geen antwoord op. 
Toepassing van BD en BDA alsmede het gebruik maken van CC is wordt veelvuldig besproken maar 
wordt met name vanuit een technische invalshoek belicht (Mikalef, P., Pappas, I.O., Krogstile, J., 
Giannakos, M., 2018). Als we hier een EA in meenemen, wordt aangegeven dat CC en BD belangrijke 
trends vormen voor EA’s (Gampfer F., Jürgens A., Müller M., Buchkremer, R., 2018) maar wordt dit 
beperkt tot de infrastructurele laag is.  Uitzondering vormt een onderzoek naar een EA framework 
voor BD binnen overheidsorganisaties maar dit is dan weer gefocust op Open Linked Data (Lnenicka, 
M., Komarkova, J., 2018).  BD hoeft zich echter niet te beperken tot Open Linked Data.  Als we, 
aanvullend, kijken naar DQM, levert dit ook geen beeld op, ondanks dat geconstateerd wordt dat bij 
toepassing van BD binnen Cloud omgevingen er uitdagingen zijn in data integriteit en slechte data 
kwaliteit een steeds groter probleem vormt (Hashem, I.A.T., et al., 2014). 
Gegeven het ontbreken van een antwoord vanuit de literatuur vormt het eerdere genoemde een 
interessant onderzoeksterrein. 
 
 

1.4  Opdrachtformulering 
 
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in de wijze waarop EAM kan worden ingezet om de 
impact voor DQM te bepalen wanneer CC wordt ingezet voor BDA waarbij we ons beperken tot de 
business laag van een EA (zie hiervoor sectie 1.5).  Gekoppeld aan bovenstaand doel, luidt de 
centrale onderzoeksvraag: 
 
Op welke wijze kan Enterprise Architecture Management zinvol worden ingezet bij het bepalen van de 
impact op Data Quality Management, beperkt tot de Business laag van een Enterprise Architecture, 
wanneer Big Data Analytics migreert naar een Cloud Computing oplossing? 
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Vanuit bovenstaande vraagstelling kunnen een aantal deelgebieden worden onderkend die in 
samenhang beschouwd kunnen worden. Door de hoofdvraag op te splitsen in deelvragen, 
overeenkomend met deze deelgebieden, en de beantwoording van deze deelvragen bij elkaar te 
brengen, wordt getracht de onderzoeksvraag te beantwoorden.  
BDA vormt in de onderzoeksvraag onderwerp van migratie naar een CC oplossing. Wil BDA in zijn 
algemeenheid succesvol zijn, moet de kwaliteit van de betrokken data, middels DQM, geborgd zijn, 
zowel vóór als na migratie. In dat kader is het relevant om te kijken wat de samenhang is tussen 
DQM en BDA.  
CC raakt de inrichting van een organisatie. In dat kader is het van belang inzicht te hebben in de wijze 
waarop DQM binnen de organisatie ingericht is. Daar een EA een wijze is waarop de inrichting van 
een organisatie kan worden uitgedrukt, is de vraag hoe de inrichting van DQM kan worden 
uitgedrukt in de onderdelen van zo een EA.  
BDA  is binnen een organisatie op een bepaalde wijze ingericht incl. maatregelen voor borging van de 
datakwaliteit. Dit geheel kunnen we uitdrukken in onderdelen van een EA. Als BDA migreert naar een 
CC oplossing is de vraag hoe dit de BDA inrichting raakt, uitgedrukt in die onderdelen van een EA. 
EAM is een methode voor het beheerst doorvoeren van veranderingen in de inrichting van een 
organisatie. CC migratie is zo een verandering en de vraag is welke rol EAM hierin kan spelen voor 
het bepalen van de impact op de inrichting. 
 
Om basis van het bovenstaande is de onderzoeksvraag vertaald naar onderliggende deelvragen: 
a. Op welke wijze hangt DQM samen met BDA? 
b. Hoe manifesteert DQM zich in de lagen van een EA? 
c. Op welke wijze grijpt CC voor BDA in op een EA? 
d. Hoe kan EAM ingezet worden voor impactbepaling wanneer een organisatie migreert naar CC? 
 

1.5  Motivatie/relevantie 
 
Zoals in de vorige paragrafen aangegeven, heeft BDA alleen toegevoegde waarde als de kwaliteit van 
de data op orde is en bijbehorend DQM goed is ingericht. DQM raakt alle lagen van een EA (Otto, B., 
Yang, Y.L., Caballero, I., 2011). Gegeven dat veel onderzoek tot nu veelal een technische invalshoek 
heeft (zie sectie 1.3) beperken we ons in dit onderzoek tot de business laag van een EA. Op moment 
dat CC wordt ingevoerd  voor BDA is het zaak processen en organisatie (als onderdeel van de 
business laag) dusdanig in te richten dat deze in lijn zijn met de doelstellingen voor DQM.  EAM kan 
hierin een cruciale rol spelen. Resultaten uit dit onderzoek geven inzicht in de wijze waarop EAM kan 
zinvol worden ingezet. Onder een zinvolle inzet wordt in deze verstaan dat de methode organisaties, 
die geconfronteerd worden met de invoering van CC voor BDA, zodanige handvatten biedt dat na 
invoering het DQM op orde is en de kwaliteit van de data geborgd is. 
 

1.6  Aanpak in hoofdlijnen 
 
Het onderzoek heeft de volgende opbouw. 
 
De in sectie 1.4 benoemde deelvragen vertalen zich naar de volgende deelgebieden: 
 Wijze waarop DQM samenhangt met BDA 
 Wijze waarop DQM zich manifesteert in de diverse lagen van een EA 
 Wijze waarop CC voor BDA ingrijpt op een EA 
 Wijze waarop EAM kan worden ingezet voor impactbepaling wanneer een organisatie migreert 

naar CC 
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Elk deelgebied wordt verkend vanuit een theoretisch oogpunt. Naast een eerste, samenvattend,  
inzicht, weergegeven in hoofdstuk 2, resulteert dit in hoofdstuk 4 in een schema met termen en 
onderlinge relaties die het desbetreffende deelgebied omschrijven (zie secties 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1 en 
4.5.1).  
 
Aan de hand van een praktijkcasus wordt vervolgens getoetst of deze termen en onderlinge relaties 
herkend worden in de praktijk (zie secties 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2 en 4.5.2).  Termen en onderlinge relaties 
vormen in dit kader basis voor interviewvragen en codering van interviewresultaten (zie bijlage II tot 
en met bijlage V). 
 
Ter beantwoording van de onderzoeksvraag: 
a) Worden de, vanuit het theoretisch inzicht verkregen, resultaten per deelgebied bij elkaar 

gebracht om te komen tot een samenhangend schema van relevante termen en onderlinge 
relaties waarbij de focus ligt op de Business laag van EA (zie sectie 4.6.1)  

b) Wordt het samenhangend schema met termen en relaties vertaald naar aandachtspunten die, 
vanuit een theoretische invalshoek,  van belang zijn wil EAM zinvol ingezet kunnen worden (zie 
sectie 4.6.2) 

c) Worden de individuele (theoretische) aandachtspunten gerelateerd aan de bevindingen uit de 
praktijkcasus om vast te stellen of deze aandachtspunten onderschreven worden vanuit de 
praktijk (zie sectie 4.6.2). Basis hiervoor vormt de resultaten op herkenbaarheid in de praktijk van 
die termen en onderlinge relaties die in het samenhangend schema bij punt a zijn onderkend. 
Deze termen en relaties hebben immers de basis gevormd voor de aandachtspunten die bij punt 
b zijn onderkend.   

d) Worden o.b.v. de bevindingen uit de praktijkcasus aanvullende aandachtspunten benoemd die 
niet hun grondslag hebben in het verkregen theoretisch inzicht (sectie 4.6.2). Deze zijn afgeleid 
uit termen en relaties die aanvullend zijn benoemd bij het toetsen van herkenbaarheid van de, 
vanuit de theorie, verkregen termen en relaties. 
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2. Theoretisch kader 
 

2.1  Onderzoeksaanpak 
 
Om de, in sectie 1.4 geformuleerde, vraagstelling te beantwoorden is het van belang inzicht te 
krijgen wat vanuit de literatuur bekend is omtrent de samenhang tussen DQM, BDA,  CC en EA. 
Om in bovenstaande samenhang inzicht te verkrijgen is het volgende zoekscenario gedefinieerd, 
uitgedrukt in combinatie van termen die achtereenvolgens als zoekopdrachten zijn uitgevoerd, 
waarbij, m.u.v. de eerste zoekopdracht, telkens 1 zoekterm buiten beschouwing wordt gelaten: 
 

 
Figuur 1: Zoekopdrachten met zoektermen 

Om te komen tot interessante/relevante artikelen zijn achtereenvolgens voor zoekopdracht A tot en 
met E de volgende stappen doorlopen: 
1. Uitvoeren zoekopdracht gebruik makend van Google Scholar waarbij de volgende 

filtering/sortering is toegepast: 
a. Artikelen sinds 2016 
b. Sortering op relevantie 

2. Op basis van resultaat uit stap 1 selecteren van de eerste 20 artikelen per uitgevoerde 
zoekopdracht. 

3. Op basis van resultaat uit stap 2 ontdubbelen van artikelen die binnen het resultaat van de 
zoekopdracht meerdere keren voorkomen. 

4. Op basis van resultaat uit stap 3 ontdubbelen van artikelen die over zoekopdrachten heen 
meerdere keren voorkomen. 

5. Op basis van resultaat uit stap 4 selecteren van artikelen o.b.v. inhoud van de abstract waarbij de 
volgende criteria zijn gehanteerd: 

a. Gehanteerde zoektermen komen allemaal voor in de abstract en/of 
b. In abstract gevonden zoektermen en context waarin deze gebruikt worden, kunnen 

gekoppeld worden aan de onderkende deelvragen 
6. Op basis van resultaat uit stap 5 selecteren van artikelen waarvan inhoud van de introductie en 

conclusie van het artikel gekoppeld kan worden aan de onderkende deelvragen 
7. Op basis van resultaten uit stap 6 selecteren van artikelen waarvan resterende inhoud van het 

artikel gekoppeld kan worden aan de onderkende deelvragen 
8. Op basis van de resultaten uit stap 7, naast de geselecteerde artikelen,  selecteren van artikelen 

waaraan in de literatuurlijst gerefereerd wordt, voor zover deze een bijdragen leveren in de 
beantwoording van de deelvragen (zgn. snowballing backward) 
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Toelichting gemaakte keuzes: 
In bovenstaande werkwijze zitten een aantal keuzes. Onderstaand een opsomming van deze keuzes 
met bijbehorende argumentatie: 
 Google Scholar is als zoekmachine gehanteerd vanwege de brede basis aan bronnen waaruit 

deze zoekmachine put. Kanttekening hierbij vormt wel dat niet altijd duidelijk is of het geleverde 
resultaat een peer reviewed artikel is.  

 Gegeven de snelheid van ontwikkelingen op het vakgebied is er voor gekozen alleen artikelen 
sinds 2016 te selecteren 

 Om ervoor zorgen dat zoveel mogelijk wordt aangesloten op de, in de zoekopdracht 
gehanteerde, termen is  gesorteerd op relevantie 

 Vanwege haalbaarheid is het aantal te onderzoeken artikelen beperkt tot de eerste 20 
zoekresultaten. Uitzondering vormt zoekopdracht A waarbij, gegeven dat alle termen in 
zoekopdracht zijn meegenomen en het beperkt aantal artikelen, alle artikelen in beschouwing 
zijn genomen. 

 

2.2 Uitvoering 
 
Resultaten uit de, in 2.1 gedefinieerde stappen, leidt tot het volgende overzicht. 
 

 
Figuur 2: Resultaten uitgevoerde stappen 

In bovenstaande tabel zijn per stap het aantal gevonden artikelen weergegeven. M.b.t. het resultaat 
gelden de volgende opmerkingen: 
 Zoekopdracht is uitgevoerd op 15 oktober 2020 
 Bij zoekopdracht A is 1 doublure in de zoekresultaten gevonden 
 Niet alle artikelen uit de zoekopdrachten waren raadpleegbaar. Het aantal raadpleegbare 

artikelen is in de grijze kolom weergegeven. De raadpleegbare documenten vormen basis voor 
stappen 5 tot en met 7 

 Totalen per stap zijn weergegeven vanaf stap 4. Vóór stap 4 kan immers sprake zijn van 
dubbeltellingen binnen de zoekopdracht of over de zoekopdrachten heen 

 Aantal gerefereerde artikelen betreft het aantal relevante artikelen waaraan in de, uit stap 7 
geresulteerde, artikelen gerefereerd wordt 

 Aantal artikelen stap 8 betreft het aantal artikelen stap 7 plus het aantal gerefereerde artikelen 
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2.3 Resultaten en conclusies 
 
Op basis van de onderzochte artikelen ontstaat het volgende, samenvattend, inzicht. Resultaten 
worden verder uitgediept in hoofdstuk 4. 
 
Samenhang Data Quality Management en Big Data Analytics 
Over de samenhang tussen DQM en BDA levert de literatuur het volgende, samenvattend, inzicht. 
Organisaties vertalen het belang van data naar data-driven business models met bijbehorende data-
analyses waarin een hoge data kwaliteit een randvoorwaarde vormt (Kühne, B., Bornholt, J., 
Zolnowski, A., Böhmann, T., 2019),  (Ohbyung, K., Namyeon, L., Bongsik, S., 2014), (Popovic, A., 
Hackny, R., Tassabehji, R., Castelli, M., 2018). Deze kwaliteit kan uitgedrukt worden in een aantal 
karakteristieken die basis vormen voor maatregelen ter toetsing of aan het juiste kwaliteitsniveau 
wordt voldaan met bijbehorende correctieve acties (Merino, J., Caballero, I., Rivas, B., Serrano, M., 
Piattini, M., 2015) , (Panian, Z., 2016).  Dit geldt zowel voor gestructureerde als ongestructureerde 
data (Taleb, I., Serhani, M.A., Rchida, D., 2018) waarbij kennis inzake betekenis, structuur, integriteit, 
validiteit en eigenaarschap van data een vitale factor vormt om de kwaliteit te garanderen (Otto, B., 
2017). 
 
Data Quality Management uitgedrukt in de lagen van een Enterprise Architecture 
Over de inrichting van DQM uitgedrukt in de lagen van een EA is  vanuit de literatuur maar beperkte 
informatie beschikbaar. In een aantal gevallen wordt EA niet expliciet benoemd maar zijn elementen 
uit een EA wel herkenbaar (Kim, H.Y., Cho, J-S., 2017), (Cecilia, A., Rusli, A., Rodziah, A., Yah, J. , 
2017),  (Comuzzi, M., Patel, A., 2016), (Panian, Z., 2016) alhoewel dit ook beperkt kan zijn tot de data 
architectuur (Harrison, T.M, et al., 2019). In figuur 3 is getracht deze elementen alsnog te projecteren 
op de diverse lagen van een EA. 
 

 
Figuur 3: Projectie van elementen van  Data Quality Management op lagen van een Enterprise Architecture 

Daarnaast zijn er artikelen waar EA wel expliciet terug komt in relatie tot BDA maar de term DQM 
niet wordt benoemd maar wel uit kan worden afgeleid (Gong, Y., Janssen, M., 2020), (Burmeister, F., 
Drews, P., Schirmer, I., 2018), (Lnenicka, M., Komarkova, J., 2018) en (Lnenicka, M., Machova, R., 
Komrarkova, J., Cermakova, I., 2017). 
Uit bovenstaande valt op te maken dat de wijze waarop DQM zich manifesteert in lagen van een EA 
in de literatuur niet expliciet tot uitdrukking is gebracht maar hier wel een vertaling in is te maken. 
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Impact van Cloud Computing voor Big Data Analytics op de Enterprise Architecture. 
Kijkend naar de impact van CC voor BDA op de EA leveren de artikelen inzicht in de inrichting van 
BDA en mogelijkheden voor CC, echter zonder aandacht voor DQM (Lnenicka, M., Komarkova, J., 
2018), (Lnenicka, M., Machova, R., Komrarkova, J., Cermakova, I., 2017), (Bernal, W.N., Cabalerro, 
G.C., Sanchez, J.O., Paez-Logreira, H., 2016) , (Schmidt, R., Möhring, M., 2013). Andere artikelen 
benoemen juist wel DQM maar beperken zich dan weer tot de processen die een rol spelen binnen 
BDA (Di Martino, B., Aversa, R., Cretella, G., Esposito, A., 2014),  (Dong, X., Heng, H., Chao, L., 
Yongchuan, L., Houbo, X., 2018). Daar in deze artikelen aandacht wordt besteed aan de wijze waarop 
in de processen rekening wordt gehouden met maatregelen voor DQM kan dit inzicht betrokken 
worden in het vervolg van het onderzoek. Daarnaast wordt in een aantal gevallen de problematiek 
alleen vanuit een technische invalshoek belicht (Hashem, I.A.T., et al., 2014), (Demchenko, Y., Laat 
de, C., 2014), (Sharma, S., 2016). 
 
Enterprise Architecture Management als instrument voor impactbepaling bij invoering van Cloud 
Computing  
Over het gebruik van EAM voor impactbepaling zijn vanuit de literatuur de inzichten te verkrijgen 
gericht op nut/noodzaak en implementatiewijze (Ahleman F., Stettiner E., Messerschmidt, M., 
Legner, C., 2012).  Toegespitst op CC zien we EA als instrument benoemd (Mahmood, Z., Hill, R., 
2011) maar ontbreekt het gebruik van EAM. Door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan het 
ontwikkelen van een EA van de AS-IS situatie en alignment van de EA componenten met de gewenste 
Cloud ondersteuning in het komen tot de TO-BE situatie herkennen we wel onderdelen van een EAM.  
 
Algemene conclusie 
Kijkend naar de onderzoeksvraag wordt geconcludeerd dat de resultaten uit de literatuurstudie hier 
slechts een gefragmenteerd beeld opleveren.  
Een aantal artikelen gaan over DQM in relatie tot BDA. Alhoewel  dit niet vanuit een EA perspectief 
wordt benaderd, zijn elementen van een EA wel herkenbaar. Daar waar EA expliciet aan de orde is in 
relatie tot BDA, ontbreekt het aspect van DQM volledig of wordt het slechts zijdelings benoemd.  
Als we vervolgens CC hierin betrekken is het inzicht wat vanuit de literatuur kan worden verkregen, 
zeer beperkt.  
Ten aanzien van EAM in zijn algemeenheid is vanuit de literatuur het nodige beschreven. Als we dit 
echter koppelen aan bovenstaande thema’s waarbij EAM wordt ingezet als instrument voor 
impactbepaling met focus op de Business laag levert de literatuur weinig tot geen inzichten.  
Geconstateerd wordt dat de artikelen een vertrekpunt vormen voor beantwoording van de 
onderzoeksvraag vanuit een theoretisch oogpunt maar hierbij de link naar de praktijk ontbreekt.   
 

2.4 Doel van het vervolgonderzoek 
 
Zoals in sectie 1.4 aangegeven, kan door een verkenning van de deelgebieden en vervolgens de 
resultaten hiervan bij elkaar te brengen, de onderzoeksvraag beantwoord worden. Om dit te 
bewerkstellingen worden de volgende stappen voor het vervolg onderkend: 
a) Verken de deelgebieden middels een verder verdieping vanuit de literatuur en vertaal dit per 

deelgebied naar termen en hun onderlinge relaties. De resultaten, weergegeven in sectie 2.3, zijn 
hiervoor ontoereikend en worden daarvoor in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt. 

b) Toets per deelgebied of de, bij stap a onderkende, termen en hun onderlinge relaties herkend 
worden in de praktijk 

c) Beschouw de termen en onderlinge relaties, zoals onderkend bij stap a, in de context van de 
onderzoeksvraag en breng deze vanuit een theoretisch oogpunt samen, resulterend in een lijst 
met aandachtspunten, wil EAM zinvol ingezet kunnen worden.  

d) Vergelijk de aandachtspunten uit stap c met de bevindingen uit de praktijkcasus, uit stap b, om 
vast te stellen of de aandachtspunten onderschreven worden vanuit de praktijk 
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3. Methodologie 
 

3.1  Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n) 
 
Deze sectie behandelt de methodologische keuze, doelstelling gerelateerd aan het ontwerp, de 
onderzoeksstrategie en de keuze omtrent de tijdshorizon die gelden voor het onderzoek. 
Het doel van het onderzoek betreft het vaststellen van de wijze waarop EAM zinvol kan worden 
ingezet voor impactbepaling op DQM wanneer BDA migreert naar een CC oplossing.   
Hierbij is gekozen voor een benadering waarbij de onderzoeksvraag is uitgesplitst naar een aantal 
deelgebieden waarvan de resultaten vervolgens bij elkaar worden gebracht ter beantwoording van 
de onderzoeksvraag.  
Elk deelgebied wordt hierbij verkend vanuit een theoretisch oogpunt, resulterend in termen en 
onderlinge relaties, die vervolgens getoetst worden op herkenbaarheid in de praktijk. 
De onderzoeksvraag wordt vervolgens ook beantwoord vanuit zowel een theoretisch als praktisch 
oogpunt.  
Vanuit een theoretisch oogpunt worden de relevante termen en onderlinge relaties uit de 
deelgebieden in de context van de onderzoeksvraag bij elkaar gebracht en vertaald naar 
aandachtspunten die vanuit de theorie gelden, wil EAM zinvol worden ingezet.   
Vanuit een praktisch oogpunt worden de bevindingen uit de praktijkcasus (ontstaan bij de toets op 
herkenbaarheid van termen en relaties binnen de deelgebieden) gerelateerd aan de theoretische 
aandachtspunten, teneinde vast te stellen of deze aandachtspunten ook onderkend worden vanuit 
de praktijk.  De aandachtspunten hebben immers hun basis in de, binnen de deelgebieden 
onderkende, termen en onderlinge relaties. Mate waarin een aandachtspunt onderkend wordt 
vanuit de praktijk is dus afhankelijk van de mate van herkenbaarheid van onderliggende termen en 
relaties. 
 
Methodologische keuze 
Voor een onderzoek kan gekozen worden tussen een kwantitatieve methode, een kwalitatieve 
methode of een gemengde vorm (Saunders, M.K.N, Lewis, P., Thornhill, A., 2019). 
Gegeven het exploratieve karakter van het onderzoek, zijnde het, vanuit deelgebieden, ontwikkelen 
van een lijst met aandachtspunten o.b.v. literatuur en toetsing hiervan aan bevindingen uit de 
praktijk, wordt ingezet op een kwalitatieve onderzoeksmethode. Omdat het hier het ontwikkelen van 
artefact betreft dat vervolgens getoetst wordt, zou design science (Peffers, K., Tuuanen, T., 
Rothenberger, M.A, Chatterjee, S., 2007) een alternatieve methode kunnen vormen. Vanwege het 
meer technisch georiënteerd toepassingsgebied  van design science is hier niet voor gekozen.  
 
Doelstelling gerelateerd aan het ontwerp 
De doelstelling van een onderzoek kan meerdere vormen aannemen: verkennend, beschrijvend, 
verklarend, evaluerend of een combinatie van deze (Saunders, M.K.N, Lewis, P., Thornhill, A., 2019).  
Dit onderzoek behelst het vaststellen van een lijst van termen en onderlinge relaties vanuit de 
literatuur, deze vervolgens toetsen aan de praktijk en resultaten hiervan, zowel vanuit een 
theoretisch als praktisch oogpunt, bij elkaar brengen ter beantwoording van de onderzoeksvraag. 
Bovenstaande heeft zowel een verkennende doelstelling met een inductieve benaderingswijze als 
een evaluerende/toetsende doelstelling met een deductieve benaderingswijze. Gegeven deze 
combinatie kan gesproken worden over een mixed method. 
 
Onderzoeksstrategie 
Voor een onderzoek zijn meerdere strategieën mogelijk (Saunders, M.K.N, Lewis, P., Thornhill, A., 
2019). Het onderzoek heeft een kwalitatief karakter waarbij onderzocht wordt of termen en 
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onderlinge relaties, afgeleid vanuit de literatuur, herkend worden in de praktijk. Gegeven het 
bovenstaande worden 2 opties gezien: de termen en onderlinge relaties vertalen naar een enquête 
die bij meerdere organisaties wordt uitgezet of het uitvoeren van een casestudy met één of 
meerdere cases.  Gegeven de tijd gemoeid met het achterhalen van geschikte organisaties, toetsen 
van de bereidwilligheid en deze vervolgens aanschrijven met een beperkte reactietermijn wordt een 
enquête, gezien de beschikbare tijdspanne en daarmee gepaard gaande haalbaarheid, als niet 
haalbaar geacht.  
Een casestudy wordt daarmee als een geschiktere optie gezien waarbij wordt opgemerkt dat 
vanwege haalbaarheid deze wordt beperkt tot één case. 
 
Tijdshorizon 
Het onderzoek kan betrekking hebben op een specifieke tijdsperiode waarbij de stand van zaken op 
een bepaald moment als basis geldt (zgn. Cross-sectional studies) of een langere tijdsperiode 
omvatten waarbij veranderingen gedurende de tijd waargenomen kunnen worden (zgn. Longitudinal 
studies).  Vanwege de beperkte tijdsspanne wordt gekozen van een cross-sectional benadering. 
 

3.2 Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
 
Het onderzoek valt uiteen in een theoretische benadering (bepalen van termen en onderlinge 
relaties o.b.v. de literatuur) en toetsing of de, vanuit de theorie onderkende, termen en relaties 
herkend worden in de praktijk middels het uitvoeren van een casestudy. Resultaten worden 
vervolgens bij elkaar gebracht ter beantwoording van de onderzoeksvraag. 
De casestudy wordt uitgevoerd middels het houden van interviews. Andere alternatieven voor het 
uitvoeren van een casestudy zijn observaties en questionnaires. Een observatie is niet haalbaar 
omdat dan gedurende een lange tijd de transitie naar een CC oplossing gevolgd moet worden. Een 
questionnaire  betekent dat je vooraf al een goed beeld moet hebben van het onderzoeksterrein, 
hetgeen niet het geval is.   
Om herkenning van onderkende termen en onderlinge relaties te toetsen kunnen deze vertaald 
worden naar een aantal thema’s/hoofdvragen die de leidraad vormen voor het interview. 
Voor het houden van interviews kan gekozen worden tussen gestructureerde, semi-gestructureerde 
of ongestructureerde interviews waarbij qua samenstelling (één op één interview, groepsinterviews, 
workshops) of vorm (fysiek, telefoon, video) ook nog keuzes te maken zijn (Saunders, M.K.N, Lewis, 
P., Thornhill, A., 2019). 
Gegeven het exploratieve karakter van het onderzoek, waarbij de mogelijkheid aanwezig moet zijn 
om vanuit de praktijkcasus nieuwe inzichten te verwerven, wordt een gestructureerd interview met 
questionnaires niet geschikt geacht.  Een ongestructureerd interview waarbij alle vragen ontstaan 
tijdens het interview is ook niet van toepassing. De, vanuit de theorie onderkende, termen en 
onderlinge relaties kunnen immers vertaald worden naar een aantal richtinggevend vragen. Om 
daarbij tevens de ruimte te bieden aanvullende inzichten vanuit de praktijk te kunnen leveren, wordt 
gekozen voor een semi-gestructureerde invalshoek.  Interviews worden gehouden in één op één 
sessies vanwege het kennisintensieve karakter van het onderzoeksonderwerp en daarbij gewenste 
interactie (kunnen volgen en reageren op antwoorden).  Vanwege de COVID-19 situatie wordt, naar 
verwachting, voor een groot deel gebruik gemaakt van telefoon- en videoconferentie als vorm. 
Voor de in hoofdstuk 2 onderkende deelgebieden vinden interviews plaats met mensen uit 
verschillende disciplines zodat de problematiek vanuit verschillende invalshoeken bekeken kan 
worden. Onderstaand een overzicht van disciplines betrokken in het onderzoek en de relevante 
deelgebieden1 waarover zij bevraagd worden. 
 
 

 
1 Medewerkers kunnen, uitgaande van hun rol,  ook bevraagd over andere deelgebieden  
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Figuur 4:  Disciplines betrokken in het interview en deelgebieden waarover zij bevraagd worden 

Resultaten uit de interviews worden teruggekoppeld richting de geïnterviewden middels gespreks-
verslagen met het verzoek te reageren en onvolledigheden/onjuistheden aan te geven waardoor 
eventuele misinterpretaties gesignaleerd kunnen worden. Geïnterviewden hebben daarbij de 
mogelijkheid aanvullingen en correcties aan te reiken. 
Tijdens de interviews wordt tevens gevraagd of uitspraken kunnen worden onderbouwd middels het 
overhandigen van relevante achtergronddocumentatie, voor zover mogelijk. 
 

3.3 Gegevensanalyse 
 
Gegeven het kwalitatieve karakter van het onderzoek wordt een kwalitatieve gegevensanalyse 
toegepast.  Hiervoor zijn verschillende technieken  beschikbaar  (Saunders, M.K.N, Lewis, P., 
Thornhill, A., 2019). 
In het kader van dit onderzoek willen we o.b.v. de antwoorden op gestelde vragen inzicht krijgen of, 
vanuit de theorie verkregen, termen en onderlinge relaties herkend worden in de praktijk. Gegeven 
dit doel wordt gekozen voor een thematische analyse waarbij de volgende stappen worden 
doorlopen: 
 Data eigen maken op basis van de interviewverslagen 
 Data uit de interviewverslagen coderen waarbij de te hanteren codes zijn afgeleid uit de, vanuit 

de theorie onderkende, termen en onderlinge relaties.   
 Op basis van de mate waarin data uit de interviewverslagen te koppelen is aan de gehanteerde 

codes, vaststellen of de termen en relaties (zoals onderkend vanuit de theorie) herkenning 
oproepen.  

 
Thematische analyse vormt een systematische, toegankelijke en flexibele aanpak en is geschikt voor 
onderzoeken waarbij een theoretische uiteenzetting in de praktijk getoetst wordt. Door codes af te 
leiden van de termen en onderlinge relaties uit de literatuur wordt een relatie gelegd tussen de 
theoretische benadering en de toetsing in de praktijk. Een risico vormt dat de analyse teveel geleid 
wordt door de codes, gedestilleerd uit vooraf gedefinieerde termen en relaties , terwijl de interviews 
relevante inzichten kunnen leveren die niet hieraan te relateren zijn. Om dit risico te ondervangen 
wordt voorzien in de mogelijkheid aanvullende codes te definiëren. Daarnaast kan de 
gegevensanalyse leiden tot vervolginterviews voor nadere verdieping. 
 

3.4 Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
 
Onderstaand wordt ingegaan op de mate waarin de onderzoeksopzet voldoet aan validiteit, 
betrouwbaarheid en ethische aspecten en welke maatregelen ter waarborging worden 
geïntroduceerd.  
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Reflectie op interne validiteit 
Interne validiteit betreft de mate waarin het onderzoek consistent is uitgevoerd en tot juiste 
conclusies leidt (Saunders, M.K.N, Lewis, P., Thornhill, A., 2019), (Runeson, P., Höst, M., 2009). Voor 
het waarborgen van de interne validiteit wordt gebruik gemaakt van triangulatie.  
Triangulatie houdt in dat vanuit meerdere gegevensbronnen gewerkt wordt. Door het interviewen 
van meerdere medewerkers met verschillende disciplines en gebruik te maken van 
achtergronddocumentatie wordt getracht hier invulling aan te geven.  
  
Reflectie op externe validiteit 
Externe validiteit betreft de mate waarin de onderzoeksresultaten te generaliseren zijn (Saunders, 
M.K.N, Lewis, P., Thornhill, A., 2019), (Runeson, P., Höst, M., 2009). De onderzoeksopzet gaat uit van 
een, op literatuur gebaseerde, termen en beoogt deze te toetsen in de praktijk aan de hand van één 
casus bij één organisatie. Door uit te gaan van, op literatuur gebaseerde, termen wordt getracht een 
bepaalde mate van generaliseerbaarheid te bereiken. Het vervolg (één casus bij één organisatie) 
levert echter een risico m.b.t. externe validiteit. Ondanks dat getracht wordt de interviewresultaten 
te ontdoen van organisatie-specifieke elementen wordt verwacht dat de generaliseerbaarheid 
beperkt is. 
 
Reflectie op betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid betreft de mate waarin het onderzoek reproduceerbaar is (Saunders, M.K.N, Lewis, 
P., Thornhill, A., 2019), (Runeson, P., Höst, M., 2009). De onderzoeksopzet gaat uit van termen en 
relaties die vanuit de literatuur zijn verkregen en die vervolgens o.b.v. een casus getoetst wordt aan 
de praktijk. Literatuur is verkregen vanuit een bepaalde, tijdsgebonden, werkwijze (zie sectie 2.1)  
waarbij gehanteerde zoektermen, zoekmachine, filter- en sorteercriteria zijn vastgelegd. Relevante 
artikelen zijn daarbij gedownload en in mappen gearchiveerd. Middels deze werkwijze wordt 
getracht een bepaalde mate van betrouwbaarheid rondom de samenstelling van de 
aandachtspuntenlijst te garanderen. 
De termen en relaties worden middels een casus getoetst aan de praktijk waarbij gebruik wordt 
gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews. Tijdens de interviews worden vragen ingeleid 
en wordt getoetst of de vraag is begrepen. Interviewresultaten worden teruggekoppeld in de vorm 
van gespreksverslagen naar de geïnterviewden met het verzoek om een reactie op volledigheid/ 
juistheid. Verslaglegging van interviews, toegepaste codering en daaruit voortvloeiende analyse 
resultaten worden vastgelegd. Gegeven deze werkwijze wordt getracht een bepaalde mate van 
betrouwbaarheid voor dit onderdeel te garanderen.   
 
Reflectie op ethische aspecten 
Ten aanzien van ethische aspecten worden de volgende maatregelen genomen: 
 Casus organisatie dient expliciete goedkeuring te geven voor het onderzoek en de bijdragen van 

medewerkers hierin 
 Bijdragen van de medewerkers wordt geanonimiseerd.  
 Voor zover sprake is van vertrouwelijke informatie wordt gehandeld conform de 

vertrouwelijkheidseisen zoals gesteld vanuit de casusorganisatie. 
 Onderzoeksopzet en uitvoering voldoet aan de richtlijnen zoals vermeld in de The Netherlands 

Code of Conduct for Academic Practice (Association of Universities in the Netherlands (VSNU), 
2014). 

 

  



19 
 

4. Resultaten 
 

4.1 Uitvoering 
 
Het onderzoek valt uiteen in twee delen:  
 Op basis van literatuur komen tot termen en onderlinge relaties en deze vertalen naar een lijst 

met aandachtspunten 
 Toetsen van de termen met onderlinge relaties en de lijst met aandachtspunten aan de hand van 

een praktijkcasus 
 
Termen met onderlinge relaties en vertaling naar aandachtspunten vanuit een theoretisch oogpunt 
De, in sectie 1.4 verwoorde, deelvragen zijn vertaald naar 4 deelgebieden zoals weergegeven in 
sectie 1.6. Deze deelgebieden zijn, in aanvulling op de samenvattende resultaten weergegeven in 
sectie 2.3, vanuit de beschikbare literatuur nader verdiept en vertaald in een set van termen en hun 
onderlinge relaties. Dit vormde basis voor formulering van een vragenlijst per deelgebied die als 
leidraad gold voor de interviews (zie hiervoor bijlage II tot en met V). Daarnaast zijn de, vanuit de 
verdieping onderkende,  termen en onderlinge relaties bij elkaar gebracht om te komen tot een lijst 
van aandachtspunten ter beantwoording van de onderzoeksvraag vanuit de theorie. 
 
Toetsing aan de hand van een praktijkcasus 
Het vervolg van het onderzoek was om per deelgebied de, vanuit een theoretisch oogpunt 
verkregen, termen en relaties te toetsen op herkenbaarheid in de praktijk en de bevindingen te 
relateren aan de lijst met aandachtspunten ter beantwoording van de onderzoeksvraag.   
Als casusorganisatie is gekozen voor een middelgrote overheidsorganisatie. Deze organisatie is 
recent gestart met BDA voor beantwoording van beleids- en uitvoeringsvraagstukken waarbij tevens, 
op onderdelen, CC kan worden ingezet.    
Voor het onderzoek zijn in april 2021, middels één op één gesprekken en gebruik makend van een 
video conference faciliteit, acht medewerkers van de casusorganisatie geïnterviewd. Alhoewel de 
rollen van deze medewerkers niet helemaal overeen kwamen met de rollen zoals gedefinieerd in 
sectie 3.2. is er toch een match te maken. Zo zijn er 2 medewerkers die een nauwe link hebben met 
de rol van Data Stewards en Data Analist,  1 medewerker met een rol overeenkomend met de rol van 
Data Analist en 2 medewerkers met een Data Beheer rol. Daarnaast zijn medewerkers met de rol van 
Enterprise Architect, Informatie Architect en Teammanager geïnterviewd. 
Voorafgaand aan het interview is een interviewprotocol en een vragenlijst geformuleerd die als 
leidraad gold voor het interview.  Daarnaast is een proefinterview gehouden. Uit dit proefinterview is 
naar voren gekomen om voorafgaand aan het interview een lijst toe te sturen met omschrijvingen 
van de onderkende deelgebieden en definities van frequent gebruikte termen. 
Resultaten uit de interviews zijn verwoord in een gespreksverslag. De gespreksverslagen zijn binnen 
3 dagen na het interview naar de geïnterviewden gestuurd met het verzoek dit, waar nodig, aan te 
vullen/te corrigeren en tevens aan te geven als het verslag overeenstemt met hetgeen besproken is. 
Elke respondent heeft gereageerd. Bij 4 respondenten zijn daarbij een aantal kleine correcties/ 
aanvullingen aangereikt. 
Gespreksverslagen zijn vervolgens onderworpen aan een thematische analyse per deelgebied. Hierbij 
zijn tekstfragmenten in een Excel spreadsheet handmatig gekoppeld aan termen of relaties tussen 
termen zoals deze vanuit het theoretisch deel zijn onderkend (zie hiervoor bijlage II tot en met V). 
Door een koppeling te leggen met termen en relaties vanuit de theorie is getracht te toetsen of het 
inzicht dat vanuit de theorie is verkregen, herkend wordt in de praktijk. Tijdens het koppelen van 
deze tekstfragmenten zijn ook aanvullende termen en relaties geïntroduceerd die niet vanuit het 
theoretisch inzicht initieel zijn meegegeven.  
Bevindingen per deelgebied zijn gepresenteerd in de secties 4.2 t/m 4.5.   
Bevindingen gekoppeld aan de hoofdvraag zijn weergegeven in sectie 4.6. 
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4.2 Op welke wijze hangt DQM samen met BDA? 
 
4.2.1 Inzicht vanuit een theoretisch oogpunt 
 
DQM is gericht op het borgen van de datakwaliteit middels het toetsen of data voldoet aan het 
vereiste kwaliteitsniveau en het uitvoeren van correctieve acties om dit niveau te bereiken. Het 
vereiste kwaliteitsniveau hangt daarbij samen met het doel wat de organisatie met de data voor 
ogen heeft en welke toleranties hierbij acceptabel zijn (Merino, J., Caballero, I., Rivas, B., Serrano, M., 
Piattini, M., 2015)  (Ohbyung, K., Namyeon, L., Bongsik, S., 2014).  Kwaliteitseisen kunnen uitgedrukt 
worden in een aantal criteria zoals compleetheid, consistentie etc. Big Data heeft echter een aantal 
specifieke eigenschappen vaak uitgedrukt in de 5 V’s zijnde Volume, Velocity, Variety, Veracity en 
Value (Taleb, I., Serhani, M.A., Rchida, D., 2018).  Voor kwaliteit van BD is het daarom zaak de 
kwaliteitseisen, uitgedrukt in kwaliteitscriteria en bijbehorende toleranties toe te passen op de 
eigenschappen die gelden voor BD (Merino, J., Caballero, I., Rivas, B., Serrano, M., Piattini, M., 2015).  
Onderstaande is een mogelijke visualisatie van het bovenstaande uitgedrukt in termen en hun 
onderlinge relaties. 
 

 
Figuur 5: Samenhang DQM met BDA 

Toelichting: 
De doelstellingen voor DQM zijn een afgeleide van de doelstellingen voor de organisatie als geheel. 
DQM doelstellingen vertalen zich naar eisen voor datakwaliteit, maatregelen ter toetsing of aan deze 
eisen wordt beantwoord en maatregelen voor kwaliteitsverbetering. Eisen voor datakwaliteit zijn 
afhankelijk van de, van toepassing zijnde, kwaliteitscriteria, rekenschap houdende met de 
eigenschappen die gelden voor BD (de grondstof voor BDA) en toleranties die gehanteerd worden in 
het toepassen van de kwaliteitscriteria op BD.  
 
4.2.2 Toetsing aan de praktijk 
 
In de interviews is getoetst of de termen zoals genoemd in sectie 4.2.1 en hun onderlinge relaties 
herkend worden in de praktijk. Gestelde vragen, gegeven antwoorden en bijbehorende koppeling 
naar termen en onderlinge relaties is weergegeven in Bijlage II. In onderstaande tabel is aangegeven 
o.b.v. het koppelen van tekstfragmenten aan termen en/of relaties hoeveel keer een term en/of een 
relatie van termen gekoppeld is.  Het aantal geeft daarmee een beeld van de mate waarin een term 
en/of relatie in de praktijk herkend wordt. 
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Figuur 6: Gebruikte termen en relaties bij samenhang DQM met BDA 

Kijkend naar het aantal keer dat een term aan een tekstfragment gekoppeld kan worden, valt op te 
maken dat elke term uit het schema in sectie 4.2.1 wel herkenning oproept.  
Naast de termen zijn er ook relaties tussen termen (in het schema van sectie 4.2.1 aangegeven 
middels een pijltje, en in bovenstaande tabel aangegeven middels een liggend streepje). Als we 
kijken naar de tabel worden relaties tussen de termen, zoals onderkend in het schema van sectie 
4.2.1,. niet allemaal herkend. 
 
Naast het tellen van de gebruikte termen is in onderstaande tabel per term, o.b.v. de 
interviewresultaten, een samenvattende inhoudelijke motivatie gegeven die de herkenning van een 
term ondersteunt. Naast termen vanuit de theorie,  zijn termen benoemd die aanvullend vanuit het 
interview zijn aangedragen en in de context van het deelgebied relevant zijn. 
 

 
Figuur 7: Onderbouwing herkenning van termen bij samenhang tussen DQM en BDA 
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4.3 Hoe manifesteert DQM zich in de lagen van een EA? 
 
4.3.1 Inzicht vanuit een theoretisch oogpunt 
 
DQM manifesteert zich in alle lagen van een EA (Panian, Z., 2016) (Kim, H.Y., Cho, J-S., 2017) 
(Burmeister, F., Drews, P., Schirmer, I., 2018).  Op het niveau van de Business laag komt dit tot 
uitdrukking in beleid en standaarden voor datakwaliteit,  afgeleid uit de doelstellingen die organisatie 
met de data voor ogen heeft en een daaraan gekoppeld kwaliteitsniveau. Beleid en standaarden 
vertalen zich vervolgens naar een  procesinrichting waarbij aandacht is voor (een continu proces van) 
toetsing van de datakwaliteit en corrigerende acties om de datakwaliteit te verbeteren. Daarnaast 
moet op het niveau van de Business laag aandacht worden besteed aan de organisatiecomponent 
uitgedrukt in de rollen en verantwoordelijkheden voor het borgen van de datakwaliteit en daarvoor 
benodigde expertises. Op het niveau van de Information Systems laag vertaalt zich dit naar 
toepassingen waarin aandacht is voor het (geautomatiseerd) afdwingen van datakwaliteit, het 
detecteren van datakwaliteit-issues en het bieden van voorzieningen om data te corrigeren/schonen. 
Beleid en de standaarden voor datakwaliteit komen ook tot uitdrukking in de wijze van opslag van 
data, wat zowel de Information Systems laag als de Infrastructurele laag raakt.  
Een voornaam aandachtspunt dat alle lagen van een EA raakt, betreft de mate van data-integratie 
waarbij afgestapt wordt van afzonderlijke, geïsoleerde databronnen en toegewerkt wordt naar een 
organisatie-brede, geïntegreerde gegevensverzamelingen (Panian, Z., 2016) (Comuzzi, M., Patel, A., 
2016).  
Onderstaande is een mogelijke visualisatie van het bovenstaande uitgedrukt in termen en hun 
onderlinge relaties. 
 

 
Figuur 8: DQM uitgedrukt in een EA 

Toelichting: 
De EA van een organisatie kan vertaald worden naar 3 lagen: de Business laag, de Information 
Systems laag en de Infrastructurele laag.  De doelstellingen van de organisatie op het gebied van 
datakwaliteit leiden tot beleid en standaarden voor datakwaliteit (DQ). Beleid en standaarden 
vertalen zich op hun beurt naar maatregelen voor toetsing en verbetering van datakwaliteit op 
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niveau van de Business laag (organisatie en processen), Information Systems laag (applicaties en 
data) en de Infrastructuur. Een belangrijk aspect vormt hierbij de data-integratie die tot uitdrukking 
komt in alle lagen van de EA.  
 
4.3.2 Toetsing aan de praktijk 
 
In de interviews is getoetst of de termen zoals genoemd in sectie 4.3.1 en hun onderlinge relaties 
herkend worden in de praktijk. Gestelde vragen, gegeven antwoorden en bijbehorende koppeling 
naar termen en onderlinge relaties is weergegeven in Bijlage III. In onderstaande tabel is aangegeven 
o.b.v. het koppelen van tekstfragmenten aan termen en/of relaties hoeveel keer een term en/of een 
relatie van termen gekoppeld is. Het aantal geeft daarmee een beeld in de mate waarin een term 
en/of relatie vanuit de praktijk herkend wordt. 
 

 
Figuur 9: Gebruikte termen en relaties bij DQM uitgedrukt in een EA 

Kijkend naar het aantal keer dat een term aan een tekstfragment gekoppeld kan worden, valt op te 
maken dat bijna elke term uit het schema in sectie 4.3.1 herkenning oproept.  
Er zijn aanvullende termen te onderkennen waarbij een aantal termen niet rechtstreeks met het 
deelgebied van doen hebben maar in de context van het deelgebied wel relevant zijn (bijv. adoptie 
EAM en EA). 
Daarnaast zijn een aantal termen benoemd die niet meteen rechtstreeks te koppelen zijn aan de, 
vanuit de theorie onderkende, termen maar er wel een relatie naar te maken is. Zo is  
verantwoordelijkheden te koppelen aan organisatie, databeheer/gebruik te koppelen aan data en 
ketensamenwerking aan integratie. 
Naast de termen zijn er ook relaties tussen termen (in het schema van sectie 4.3.1. aangegeven 
middels een pijltje en in bovenstaande tabel aangegeven middels een liggend streepje). Als we kijken 
naar de tabel kunnen relaties zoals onderkend in het schema van sectie 4.3.1. niet allemaal herkend 
worden. 
 
Naast het tellen van de gebruikte termen is in onderstaande tabel per term, o.b.v. de 
interviewresultaten, een samenvattende inhoudelijke motivatie gegeven die de herkenning van een 
term ondersteunt. Naast termen vanuit de theorie,  zijn termen benoemd die aanvullend vanuit het 
interview zijn aangedragen en in de context van het deelgebied relevant zijn. 
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Figuur 10: Onderbouwing herkenning van termen voor DQM uitgedrukt in een EA 

 

4.4 Op welke wijze grijpt CC voor BDA in op een EA? 
 
4.4.1 Inzicht vanuit een theoretisch oogpunt 
 
Het proces om vanuit de databronnen voor Big Data te komen tot data-analyse resultaten wordt 
aangeduid met de term Big Data Pipeline (Lnenicka, M., Komarkova, J., 2018). De stappen die 
onderdeel vormen van deze Big Data Pipeline kunnen ingericht worden op de verschillende lagen van 
een EA. De wijze waarop dit ondersteund kan worden middels CC  is afhankelijk van het gekozen 
Cloud Service Model en Cloud Deployment model. 
Het Cloud Service Model duidt het type services wat vanuit de Cloud beschikbaar wordt gesteld 
(Mahmood, Z., Hill, R., 2011). Gangbare typeringen zijn hierbij Infrastructure as a Service (IaaS), 
Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (Saas).  
Het Cloud Deployment Model duidt de wijze waarop Cloud services beschikbaar worden gesteld. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een Public Cloud waarbij Cloud Services verstrekt worden 
vanuit (commerciële) leveranciers, een Private Cloud waarbij de Cloud services verstrekt worden 
vanuit  datacenters van de organisatie zelf en een Hybrid Cloud, zijnde een combinatie van de twee 
eerdere mogelijkheden. 
De keuze van het te gebruiken Cloud Service Model en Cloud Deployment Model is afhankelijk van de 
doelstellingen die de organisatie nastreeft (Schmidt, R., Möhring, M., 2013).  Afhankelijk van deze 
keuze grijpt CC  in op de verschillende lagen van een Enterprise Architecture (Mahmood, Z., Hill, R., 
2011). 
Onderstaande is een mogelijke visualisatie van het bovenstaande uitgedrukt in termen en hun 
onderlinge relaties. 
 



25 
 

 
Figuur 11: Wijze waarop CC voor BDA ingrijpt op een EA 

Toelichting: 
BDA komt tot uitdrukking in stappen van een Big Data Pipeline waarvan de inrichting zich vertaalt in 
onderdelen van een Business laag, een Information Systems laag en/of Infrastructurele laag. 
Doelstellingen van de organisatie vertalen zich naar de keuze voor het te hanteren Cloud Service 
Model en Cloud Deployment Model.  Afhankelijk van de keuze voor het te hanteren Cloud Service en 
Cloud Deployment Model heeft dit impact op de ingerichte onderdelen van de Big Data Pipeline voor 
de Business, Information Systems en Infrastructurele laag.  
 
4.4.2 Toetsing aan de praktijk 
 
In de interviews is getoetst of de termen zoals genoemd in sectie 4.4.1 en hun onderlinge relaties 
herkend worden in de praktijk. Gestelde vragen, gegeven antwoorden en bijbehorende koppeling 
naar termen en onderlinge relaties is weergegeven in Bijlage IV. In onderstaande tabel is aangegeven 
o.b.v. het koppelen van tekstfragmenten aan termen en/of relaties hoeveel keer een term en/of een 
relatie van termen gekoppeld is. Het aantal geeft daarmee een beeld in de mate waarin een term 
en/of relatie vanuit de praktijk herkend wordt. 
 

 
Figuur 12:  Gebruikte termen en relaties m.b.t. wijze waarop CC voor BDA ingrijpt op een EA 

Het interviewresultaat voor dit deelgebied is beperkt, gegeven de beginfase waarin de organisatie 
zich bevindt in het toepassen van BDA en de ondersteuning van CC hierin. 
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Kijkend naar het aantal keer dat een term aan een tekstfragment gekoppeld kan worden, valt op te 
maken dat termen zoals onderkend vanuit een theoretisch oogpunt niet allemaal expliciet herkend 
worden in het interview. Hetzelfde geldt m.b.t. de relaties tussen de termen.  
 
Naast het tellen van de gebruikte termen is in onderstaande tabel per term, o.b.v. de 
interviewresultaten, een inhoudelijke motivatie gegeven die de herkenning van een term 
ondersteunt. Naast termen vanuit de theorie,  zijn termen benoemd die aanvullend vanuit het 
interview zijn aangedragen en in de context van het deelgebied relevant zijn. 
 

 
Figuur 13: Onderbouwing herkenning van termen bij wijze waarop CC voor BDA ingrijpt op een EA. 

 

4.5 Hoe kan EAM ingezet worden voor impactbepaling bij migratie naar CC? 
 
4.5.1 Inzicht vanuit een theoretisch oogpunt 
 
EAM is een methode voor het beheerst doorvoeren van de veranderingen in de inrichting van 
organisaties waarbij de huidige en gewenste inrichting zijn uitgedrukt in de lagen van een EA 
(Ahleman F., Stettiner E., Messerschmidt, M., Legner, C., 2012).  
Een EA kan een hulpmiddel vormen bij migratie naar CC waarbij, naast het voorzien in een EA, 
aandacht moet worden besteed aan de samenhang tussen de componenten waarbij onnodige 
verwevenheid moet worden vermeden en de wijze waarop deze componenten aansluiten op het 
Cloud Service Model en Cloud Deployment Model dat de organisatie voor ogen heeft (Mahmood, Z., 
Hill, R., 2011).   
Door de AS-IS situatie en de TO-BE situatie te vergelijken kan de impact bepaald worden die zich 
vervolgens vertaalt naar een Roadmap met uit te voeren projecten (Ahleman F., Stettiner E., 
Messerschmidt, M., Legner, C., 2012). 
Bovenstaande theoretische uiteenzetting is vertaald worden naar onderstaande visualisatie. 
 



27 
 

 
Figuur 14: EAM als instrument voor impactbepaling bij migratie naar CC 

Toelichting: 
Om impact kunnen bepalen is het van belang inzicht te hebben in de huidige (AS-IS) situatie en de 
gewenste (TO-BE) situatie, beide uitgedrukt in de lagen van een EA, zijnde de Business, Information 
Systems en Infrastructuur laag. De gewenste situatie is een, middels CC ondersteunde, situatie 
waarbij keuzes in het te hanteren Cloud Service Model en Cloud Deployment Model vertaald zijn in 
(aangepaste) onderdelen van de 3 lagen van een EA. 
De impact vormt de basis voor een Roadmap met uit te voeren projecten om vanuit de huidige 
situatie te migreren naar de gewenste situatie.  
 
4.5.2 Toetsing aan de praktijk 
 
In de interviews is getoetst of de termen zoals genoemd in sectie 4.5.1 en hun onderlinge relaties 
herkend worden in de praktijk. Gestelde vragen, gegeven antwoorden en bijbehorende koppeling 
naar termen en onderlinge relaties is weergegeven in Bijlage V. In onderstaande tabel is aangegeven 
o.b.v. het koppelen van tekstfragmenten aan termen en/of relaties hoeveel keer een term en/of een 
relatie van termen gekoppeld is. Het aantal geeft daarmee een beeld in de mate waarin een term 
en/of relatie vanuit de praktijk herkend wordt 
 

 
Figuur 15: Gebruik termen en relaties m.b.t. inzet EAM voor impactbepaling bij migratie naar CC 
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Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat, alhoewel de AS-IS en TO-BE situatie vermeld worden, 
niet alle termen in de interviews naar voren zijn gekomen. Hetzelfde geldt voor de relaties tussen de 
termen.  Een groot deel gaat over adoptie van EAM als methodiek en het gebruik van EA als middel 
voor weergave van een AS-IS en TO-BE situatie in zijn algemeenheid en voor BDA/DQM in het 
bijzonder. Daarnaast is de toepassing van CC, de vertaling naar de TO-BE situatie en rol van 
leveranciers aan bod gekomen. 
 
Naast het tellen van de gebruikte termen is in onderstaande tabel per term, o.b.v. de 
interviewresultaten, een samenvattende inhoudelijke motivatie gegeven die de herkenning van een 
term ondersteunt. Naast termen vanuit de theorie,  zijn termen benoemd die aanvullend vanuit het 
interview zijn aangedragen en in de context van het deelgebied relevant zijn. 
 

 
Figuur 16: Onderbouwing herkenning van termen voor inzet EAM voor impactbepaling bij migratie naar CC 

 

4.6 EAM als instrument voor impactbepaling op DQM bij CC voor BDA 
 
4.6.1 Synthese vanuit een theoretisch oogpunt 
 
De hoofdvraag heeft betrekking op de wijze waarop EAM kan worden ingezet bij het bepalen van de 
impact voor DQM wanneer BDA migreert naar een CC oplossing met focus op de Business laag van 
een EA. Beantwoording van deze vraag vertaalt zich naar een set van aandachtspunten. M.a.w.: voor 
zinvolle inzet van EAM moet rekening worden gehouden met de benoemde aandachtspunten. 
Kijkend naar de context van de hoofdvraag kunnen de, in onderstaande tabel weergegeven, 
relevante termen per deelgebied onderkend worden. 
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Figuur 17: Relevante termen per deelgebied ter beantwoording hoofdvraag 

 
Toelichting tabel: 
Per deelgebied is nagegaan welke termen relevant zijn kijkend naar de hoofdvraag. 
Hierbij zijn (deels overlappende) termen te onderkennen met onderscheid in termen die 
onafhankelijk zijn van de AS-IS of TO-BE inrichting (zgn. inrichtingsonafhankelijke termen) en termen 
die wel afhankelijk zijn van de AS-IS of TO-BE inrichting (zgn. inrichtingsafhankelijke termen). Dit 
onderscheid is weergegeven middels de kruisjes in de drie laatste kolommen. 
Vervolgens zijn de termen middels een kleur gecategoriseerd: 
 Wat betreft de inrichtingsonafhankelijk termen: 

o Naar termen gericht op Doelstelling van de Organisatie (grijs) 
o Naar termen gericht op Datakwaliteit (blauw) 

 Wat betreft de Inrichtingsafhankelijke termen: 
o Naar termen gericht op de AS-IS situatie voor Toetsing en Verbetering van Datakwaliteit 

(oranje) 
o Naar termen gericht op de  TO-BE situatie voor Toetsing en Verbetering van datakwaliteit 

(groen) 
o Naar termen gericht op keuze voor het Cloud Service Model en Cloud Deployment Model 

(geel) 
 
Met bovenstaande verdeling en rekening houdend met de relatie tussen termen vanuit het 
theoretisch inzicht voor de afzonderlijke deelgebieden kan onderstaand beeld geconstrueerd 
worden. 
 



30 
 

 
Figuur 18: Samenhang termen ter beantwoording hoofdvraag 

 
Toelichting schema: 
Organisatiedoelstellingen vertalen zich naar doelstellingen voor DQM die op hun beurt vertaald 
kunnen we worden naar eisen voor datakwaliteit en bijbehorend beleid en standaarden. 
Eisen voor datakwaliteit worden uitgedrukt in de toegepaste kwaliteitscriteria, rekening houdend 
met de eigenschappen voor BD, en bijbehorende toleranties. 
Beleid en standaarden voor datakwaliteit vertalen zich op niveau van de Business laag van een EA 
naar een proces en -organisatie-inrichting van de Big Data Pipeline met aandacht voor toetsing en 
verbetering van datakwaliteit. 
In de AS-IS situatie is dit een inrichting zonder gebruik te maken van CC en voor de TO-BE situatie is 
dit ingericht gebruik makend van CC, afhankelijk van de keuze voor het Cloud Service en Cloud 
Deployment Model vanuit de organisatiedoelstellingen. 
Door de AS-IS en TO-BE situatie tegen elkaar af te zetten kunnen we vervolgens impact bepalen. 
 

4.6.2 Vertaling naar aandachtspunten en toetsing aan interviewresultaten 
 
Uitgaande van het in sectie 4.6.1 geconstrueerd schema zijn in onderstaande tabel in de 2e kolom de 
relevante aandachtspunten vanuit de theorie afgeleid. Deze aandachtspunten zijn vervolgens 
gerelateerd aan de uitkomsten uit de interviews m.b.t. de deelgebieden. Daarbij is getracht in de 3e 
kolom aan te geven in hoeverre een aandachtspunt vanuit de praktijk wordt onderschreven, in de 4e 
kolom aangevuld met een onderbouwing vanuit de interviews. 
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Figuur 19: Onderkende aandachtspunten vanuit de theorie incl. toetsing aan de praktijk 

Uit bovenstaande tabel is op te maken dat niet alle aandachtspunten vanuit de theorie volledig 
onderschreven worden vanuit de praktijk. Aandachtspunten gericht op het inrichtingsonafhankelijk 
deel voor DQM worden onderkend. Er ontstaat echter een wisselend beeld, kijkend naar de 
toepassing van een EA voor de weergave van de inrichting van BDA en bijbehorende maatregelen 
voor DQM. 
Bovenstaande moet wel in het licht beschouwd worden van de beginfase waarin de organisatie zich 
bevindt wat betreft de invoering van BDA en de ontwikkelpunten die de organisatie zelf ziet m.b.t. 
DQM. 
 
Naast bovengenoemde aandachtspunten vanuit de theorie zijn uit de interviews ook een aantal 
aanvullende aandachtspunten te herleiden die niet direct te koppelen zijn aan de inzichten verkregen 
vanuit de theorie. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
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Figuur 20: Aanvullende aandachtspunten vanuit de praktijk 
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
 

5.1 Discussie – reflectie 
 
Het uitgevoerde onderzoek is gebaseerd op een theoretische verkenning van 4 deelgebieden, 
overeenkomend met de 4 deelvragen, resulterend in termen en onderlinge relaties waarvan de 
herkenbaarheid is getoetst aan de hand van een praktijkcasus. Ter beantwoording van de hoofdvraag 
zijn de resultaten uit de theoretische verkenning bij elkaar gebracht en vertaald naar een lijst met 
aandachtspunten die vervolgens zijn geprojecteerd op de bevindingen uit de praktijkcasus. Ten 
aanzien van de verkregen resultaten en het daarbij gevolgd proces zijn echter enkele kritische 
kanttekeningen te plaatsen. 
 
Gevolgd proces 
Kijkend naar het gevolgde proces is in het onderzoek getracht, o.b.v. verkenning van de 
deelgebieden, bovenliggende hoofdvraag te beantwoorden. Gebleken is dat de afzonderlijke 
deelgebieden op zichzelf reeds een onderzoeksgebied kunnen vormen, waardoor het risico werd 
gelopen dat het onderzoek te groot werd en haalbaarheid in het geding kwam. Door de deelgebieden 
te benaderen in de context van de hoofdvraag met daarmee gepaard gaande selectie van 
onderwerpen, is getracht dit risico in te perken.  
Bij de theoretische verkenning per deelgebied zijn de beschikbare artikelen vanuit het 
literatuuronderzoek in detail bekeken en zijn, o.b.v. een persoonlijke interpretatie, relevante 
onderdelen eruit gehaald en vertaald naar termen en hun onderlinge relaties. Door deze persoonlijke 
interpretatie wordt de relatie met onderliggende artikelen enigszins doorbroken (zie verder onder 
reflectie op betrouwbaarheid).   
De resultaten uit de theoretische verkenning hebben de grondslag gevormd voor de uitgevoerde 
interviews. Alhoewel deze grondslag afbakenend en richtinggevend heeft gewerkt, wordt hier echter 
ook een risico gelopen dat teveel naar bepaalde resultaten toegewerkt wordt (zie verder onder 
reflectie op betrouwbaarheid).  Geleverde antwoorden tijdens de vragen waren voor een groot deel 
afhankelijk van de mate van volwassenheid van de organisatie en bekendheid/expertise van de 
geïnterviewden in het betreffende domein (zie verder onder reflectie op externe validiteit). 
De thematische analyse o.b.v. de interviewverslagen is gedaan aan de hand van de termen zoals deze 
vanuit de theoretische verkenning zijn onderkend. Naast de afzonderlijke termen is in de 
tekstfragmenten ook gekeken naar herkenning van relaties tussen termen. Dit laatste onderdeel is 
echter maar ten dele gelukt omdat de resultaten uit de interviews hier maar beperkt uitsluitsel in 
gaven. 
Beantwoording van de hoofvraag vanuit een theoretisch oogpunt heeft plaats gevonden door 
relevante termen en onderlinge relaties uit de deelgebieden te selecteren/te combineren en deze 
vervolgens te vertalen naar een lijst met aandachtspunten. Hieraan ligt een persoonlijke interpretatie 
aan te grondslag die de reproduceerbaarheid onder druk zet (zie verder onder reflectie op 
betrouwbaarheid). Door de aandachtspunten vervolgens te toetsen aan de resultaten uit interviews 
is getracht de volledigheid/juistheid van de aandachtspunten te beoordelen vanuit een praktisch 
oogpunt.   
 
Bereikte resultaten 
Kijkend naar de bereikte resultaten kan het volgende opgemerkt worden.  
De aandachtspunten zoals deze vanuit een theoretisch oogpunt zijn onderkend, worden voor meer 
dan de helft onderschreven vanuit een praktisch oogpunt. Bovendien zijn een aantal extra 
aandachtspunten vanuit de interviews naar voren gekomen. Daarbij moet wel worden opgemerkt 
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dat deze resultaten tot stand zijn gekomen o.b.v. een toets bij één casusorganisatie. Een aantal 
punten zijn in dat kader vermeldenswaardig. 
De toegevoegde waarde van een EA voor BDA en DQM wordt niet helemaal gedeeld. Argumentatie 
hiervoor is dat een EA te hoog over is en BDA en DQM voor een groot deel landen in de Informations 
Systems laag.  Een tegenargument hiervoor zou kunnen zijn dat onderdelen van een EA verder 
uitgewerkt kunnen worden in deelarchitecturen waarvoor een EA de kapstok vormt. Ook vanuit de 
literatuur wordt dit onderkend waarbij een EA in samenhang met meer low-level 
modelleringsstandaarden moet worden beschouwd (Gill, A.Q., 2015). Daarnaast kan bij de inrichting 
van zowel DQM als BDA onderscheid worden gemaakt in het proces en bijbehorende 
verantwoordelijkheden (als onderdeel van de Business laag) en de wijze waarop dit proces middels 
toepassingen ondersteund wordt (als onderdeel van de Information Systems laag). 
Een ander punt vormt de mate waarin een EAM en EA in zijn algemeenheid gebruikt worden. Een 
aantal respondenten geven aan dat het gebruik van een EAM en EA nog geen gemeengoed is binnen 
de organisatie en communicatie over EAM/EA en de toegevoegde waarde hiervan nog beter over het 
voetlicht moeten worden gebracht. Adoptie en gebruik van  EAM/EA in zijn algemeenheid is een 
herkenbaar thema waaraan reeds diverse onderzoeken aandacht aan hebben besteed  (Dang, D.D., 
Pekkola, S. , 2017) (Niemi, E., Pekkola, S., 2019). 
Daarnaast wordt opgemerkt dat in het gebruik van EAM ook aandacht moet worden besteed aan het 
zachte (veranderkundige) aspect. Het beheersen van veranderingen betekent namelijk omgaan met 
weerstand. Veranderingen brengen namelijk  onzekerheid en discomfort met zich mee die weerstand 
tot gevolg hebben. Een EAM dient hier rekening mee te houden (Espinoza, F., 2007).   
Tenslotte vormt de vertaling van doelstellingen van een organisatie naar een Cloud Service en 
Deployment Model en bijbehorende invoering een punt van aandacht. Alhoewel het gedachtegoed 
gedeeld wordt, vormt het verkrijgen van draagvlak, gekoppeld aan een implementatie een niet te 
onderschatten inspanning waarin EAM een rol kan spelen mits aandacht wordt besteed aan het 
reeds genoemde veranderkundige aspect.  Dit aspect is ook vanuit de literatuur herkenbaar waarbij 
change management en organisatiecultuur als belangrijke factoren onderkend worden bij het 
gebruik van CC (Gangwar, H., 2017).  
 
Reflectie op interne validiteit 
Voor elk van de 4 onderkende deelgebieden zijn meerdere medewerkers geïnterviewd waarbij de 
medewerkers verschillende rollen binnen de organisatie hebben. Middels deze vorm van triangulatie 
is getracht de interne validatie te waarborgen. Tijdens de interviews is echter gebleken dat, kijkend 
over de verschillende interviews heen, voor gelijksoortige vragen niet altijd gelijksoortige 
antwoorden zijn geleverd, hetgeen de interne validiteit toch enigszins onder druk zet. Daarbij kan de 
mogelijke kennis/ervaring van de geïnterviewde met het deelgebied een onderliggende oorzaak 
vormen. 
Voor twee deelgebieden zijn tevens achtergronddocumenten aangereikt waarvan één document niet 
in overeenstemming is met de actualiteit en een ander document niet tot invoering heeft geleid. 
Daarmee is de waarde van deze achtergronddocumenten bij onderbouwing van de geleverde 
antwoorden in de interviews beperkt. 
 
Reflectie op externe validiteit: 
De casusorganisatie betreft een organisatie die een brede, meerjarige, achtergrond heeft in het 
uitvoeren van data-analyses maar zich wat betreft het toepassen van BDA nog in een beginfase 
bevindt en voor DQM nog ontwikkelpunten ziet. Bij de casusorganisatie is niet expliciet sprake van 
een strategie voor CC die vervolgens vertaald is naar een invoeringstraject. Daarnaast is bij de 
geïnterviewden slechts beperkte praktische expertise aanwezig inzake BDA en is binnen de 
organisatie geen sprake van zuivere migratie van BDA vanuit een On Premise situatie naar een CC 
ondersteunde situatie. Dit geheel heeft het onderzoeksresultaat in zekere mate beïnvloed en zet 
druk op de generaliseerbaarheid van de bereikte resultaten.   
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Reflectie op betrouwbaarheid 
Op basis van literatuur is getracht per deelgebied te komen tot aandachtspunten uitgedrukt in 
termen en hun onderlinge relatie. Betrokken artikelen zijn resultaten uit een uitgevoerde 
literatuurstudie waarvan de werkwijze met gehanteerde zoektermen, zoekmachine, filter- en 
sorteercriteria is verwoord in hoofdstuk 2. Hiermee is getracht een bepaalde reproduceerbaarheid te 
garanderen.  
Aan de vertaling van de inhoud van de artikelen naar de relevante termen per deelgebied en hun 
onderlinge relaties ligt echter een persoonlijke interpretatie ten grondslag hetgeen de 
reproduceerbaarheid onder druk zet.  
Ook ten aanzien van de samenstelling van de aandachtspunten vanuit theorie ter beantwoording van 
de hoofdvraag ligt, alhoewel de gehanteerde werkwijze is verwoord, een persoonlijke interpretatie 
aan ten grondslag.   
Bij de aanpak van de praktijkcasus is gekozen voor semi-gestructureerde interviews waarbij een 
vragenlijst een leidraad vormt. Deze vragenlijst is opgezet per deelgebied en gebaseerd op de 
inzichten die vanuit het theoretisch deel zijn verkregen. Gegeven de kanttekeningen die zijn geplaatst 
ten aanzien van het theoretisch deel heeft dit ook zijn effect op de reproduceerbaarheid van de 
vragenlijst.  
Door de vragen als leidraad te gebruiken voor het interview is sprake van een bepaalde mate van 
sturing in het leveren van antwoorden waardoor de betrouwbaarheid van het onderzoek enigszins 
onder druk komt te staan. 
Resultaten uit de interviews zijn teruggekoppeld in de vorm van een interviewverslag met het 
verzoek te reageren. Alle 8 respondenten hebben gereageerd. Het overgrote deel was het eens met 
hetgeen in het verslag verwoord is. 4 respondenten hadden kleine tekstuele aanvullingen of 
correcties. Daarmee vormen de verslagen een betrouwbare weergave van hetgeen in de interviews is 
besproken. 
Gebruikte codering voor thematische analyse van de tekstfragmenten uit de interviewverslagen is 
gebaseerd op termen die vanuit de theorie zijn verkregen en aangevuld met termen die vanuit de 
interviews zijn geconstateerd. Wijze waarop tekstfragmenten zijn gekoppeld aan codes is gebaseerd 
op een persoonlijke interpretatie waardoor de reproduceerbaarheid ook hier onder druk staat. 
 
Reflectie op ethische aspecten 
Ten aanzien van de ethische aspecten wordt opgemerkt dat ten aanzien van de, in sectie 3.4  
benoemde, punten, voor zover inzichtelijk,  geen belemmeringen zijn geconstateerd. 
Interviewverslagen zijn alleen teruggekoppeld naar de geïnterviewden en voor verdere verwerking 
zijn de resultaten geanonimiseerd. 
 

5.2 Conclusies 
 
De onderzoeksresultaten zijn vertaald naar resultaten per deelgebied die vervolgens bij elkaar zijn 
gebracht ter beantwoording van de hoofdvraag. 
 
De onderzoeksresultaten van de deelgebieden leveren de volgende conclusies. 
Gezien het stijgend belang van data en bijbehorende analyses in het realiseren aan doelstellingen 
van organisaties wordt het belang van DQM onderstreept. Het daarbij vereist kwaliteitsniveau is 
afhankelijk van de (maatschappelijke) vraagstukken waarop de organisatie een antwoord moet 
geven.  Doorvertaling naar onderdelen van een EA vereist echter als randvoorwaarde dat het gebruik 
van een EA in zijn algemeenheid en toepasbaarheid voor het DQM domein, organisatie-breed, is 
geaccepteerd. 
Ook binnen het BDA domein wordt het belang van DQM onderkend. Kwaliteit van de analyse 
resultaten zijn immers afhankelijk van het resultaat van de grondstoffen (lees de data) die hiervoor 
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wordt ingezet. De vertaling naar de inrichting van BDA en bijbehorende maatregelen voor borging 
van datakwaliteit, uitgedrukt in een EA, hangt hier echter ook weer samen met de mate waarin het 
gebruik van een EA en toepasbaarheid hiervan voor BDA en DQM binnen de organisatie gedragen 
wordt. 
Ten aanzien van de ondersteuning middels CC wordt het gebruik van een Cloud Service Model en 
Cloud Deployment Model, afgeleid uit de organisatiedoelstellingen, onderschreven.  Wijze waarop 
dit een vervolg krijgt in de uitwerking op een EA en relevante componenten voor BDA en DQM hangt 
ook weer samen met hetgeen eerder is opgemerkt ten aanzien van het gebruik van een EA. 
De weergave van een AS-IS inrichting (zonder CC) en een TO-BE inrichting (met CC),  gevolgd door het 
vergelijk van deze twee inrichtingen om tot impactbepaling te komen maakt EAM een toepasbaar 
instrument. EAM reikt echter verder dan het weergeven van een AS-IS en TO-BE situatie. Het betreft 
ook de doorvertaling naar een Roadmap, uitvoering en monitoring van projecten (zowel inhoudelijk 
als procesmatig).  Toepassen van EAM begint echter met, de organisatie-brede adoptie, van EAM. 
Daarnaast vormt aandacht voor het veranderkundig aspect, rekening houdend met het 
verandervermogen van de organisatie, een belangrijke randvoorwaarde voor het succesvol inzetten 
van EAM. 
 
Geprojecteerd op de hoofdvraag kan het volgende geconcludeerd worden.      
Zinvolle toepassing van EAM voor impactbepaling bij migratie van BDA naar de Cloud begint bij de 
acceptatie van EAM in zijn algemeenheid. Onderdeel van een EAM is een EA. Los van adoptie van het 
gebruik van een EA in zijn algemeenheid speelt hier de adoptie van de wijze waarop BDA en DQM 
worden uitgedrukt in een EA. Voor de AS-IS situatie is dit een inrichting zonder CC en voor de TO-BE 
met CC, waarbij in de TO-BE situatie rekening is gehouden met de keuze in CC ondersteuning, 
uitgedrukt in een Cloud Service en Deployment Model, afgeleid van organisatiedoelstellingen. 
Bovenstaande kan uitgedrukt worden in een aantal aandachtspunten, weergegeven in sectie 4.6.2, 
waarmee de organisatie rekening moet houden, wil EAM zinvol worden ingezet. 
 

5.3 Aanbevelingen voor de praktijk 
 
Organisaties die overwegen BDA onder te brengen in de Cloud kunnen bij impactbepaling voor DQM 
EAM als methodiek inzetten. De lijst met aandachtspunten, zoals weergegeven in sectie 4.6.2,  kan 
hierbij als handvat gehanteerd worden. 
Het migratievraagstuk raakt echter een aantal deelgebieden waarbij kritisch moet worden gekeken 
naar mate van volwassenheid en opgebouwde expertise binnen deze deelgebieden. Risico bestaat 
dat het ambitieniveau te hoog is, gegeven de stand van zaken op de deelgebieden, waardoor de 
haalbaarheid van het migratietraject als geheel in gevaar komt. Geadviseerd wordt dan ook eerst 
deze deelgebieden onder loep te nemen en daarin reeds verbeteringen te zoeken. Hierbij kan 
gedacht worden aan de volgende punten: 
 Mate waarin DQM in zijn algemeenheid is ingevoerd en de wijze waarop dit vervolgens is 

toegepast binnen het BDA domein 
 Mate van adoptie en gebruik van een EA en EAM binnen de organisatie in zijn algemeenheid 

t.b.v. het doorvoeren van veranderingstrajecten 
 Mate van adoptie van het gebruik van een EA t.b.v.  de inrichting van DQM en BDA. 
 Mate waarin voorzien is in een Cloudstrategie vertaald naar een Cloud Service en Cloud 

Deployment Model en de wijze waarop EA en EAM wordt ingezet voor het implementatie van 
deze strategie. 
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5.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
Het onderzoek is uitgesplitst naar deelgebieden waarvan de resultaten vervolgens bij elkaar zijn 
gebracht ter beantwoording van de hoofdvraag.  
Ten eerste wordt opgemerkt dat op de afzonderlijke deelgebieden en relaties tussen deelgebieden 
nog nader onderzoek gerechtvaardigd is. Enkele onderzoeksonderwerpen die hierbij genoemd 
kunnen worden, zijn: 
 Wijze waarop de kwaliteit van data analyse resultaten uit een BDA traject geborgd kan worden  

en zich vertaalt naar de inrichting van een Big Data Pipeline. 
 Nut van het gebruik van een EA ter borging van datakwaliteit 
 Wijze waarop de verschillende mogelijke invullingen van een Cloud Service Model en Cloud 

Deployment Model doorwerken  in de lagen van een EA 
 Scenario’s voor implementatie van een Cloudstrategie binnen organisaties en de wijze waarop 

een EAM hiervoor ingezet kan worden 
Ten tweede wordt opgemerkt dat de onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de kennis/ervaring 
binnen één casusorganisatie. Om een goed gefundeerd antwoord te geven op de hoofdvraag is het 
noodzakelijk het onderzoek uit te breiden naar meer organisaties, opererend in verschillende 
sectoren. Daarbij moet kritisch gekeken naar de mate van volwassenheid en opgebouwd 
expertiseniveau op het gebied van BDA, DQM, CC en het gebruik van EA/EAM. 
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Bijlage I: Lijst met afkortingen 
 
BD: Big Data 
BDA: Big Data Analytics 
CC: Cloud Computing 
DQ: Data Quality 
DQM: Data Quality Management 
EA: Enterprise Architecture 
EAM: Enterprise Architecture Management 
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Bijlage II: Resultaten Samenhang DQM met BDA 
 
Deze bijlage geeft voor de samenhang tussen DQM en BDA inzicht in: 
 Onderkende termen vanuit de theoretische verkenning 
 Geformuleerde vragen die als leidraad golden voor de gevoerde interviews 
 Resultaten uit de gevoerde interviews en daaraan gekoppelde analyse 
 Samenvatting van de analyse resultaten 
 
Onderkende termen 
O.b.v. de verkregen inzichten vanuit een theoretisch oogpunt zoals weergegeven in sectie 4.2.1 zijn 
de volgende termen te onderkennen. 
 

 
Figuur 21: Termen samenhang DQM met BDA 

 Geformuleerde vragen 
Op basis van het verkregen theoretisch inzicht en daaraan gekoppelde termen zijn onderstaande 
vragen geformuleerd. 
 

 
Figuur 22: Vragen samenhang DQM met BDA 

  
Resultaten uitgevoerde interviews en daaraan gekoppelde analyses 
In onderstaande tabel zijn de antwoorden op de gestelde vragen weergegeven waarbij o.b.v. de tekst 
is gekeken aan welke term of relatie van termen dit te relateren is. Een antwoord kan hierbij 
opgeknipt zijn in meerdere tekstfragmenten om het vervolgens te kunnen relateren aan de termen 
en onderlinge relaties. Een groot deel van de termen en onderlinge relaties hebben hun oorsprong in 
het verkregen theoretisch inzicht.  Een deel van de termen en onderlinge relaties kunnen aanvullend 
geïntroduceerd zijn n.a.v. de gegeven antwoorden. 
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Toelichting kolommen uit de tabel: 
 Nr. Vraag: Link naar de tabel met geformuleerde vragen (het nummer correspondeert met het 

nummer in de tabel met vragen) 
 Nr. Antwoord: Identificatie van een tekstfragment van het antwoord op een vraag 
 Interview: Identificatie van het interview  
 Tekst: Tekstfragment van een antwoord wat te koppelen is aan een term of relatie tussen termen 
 Term of relatie tussen termen: Termen of relatie tussen termen die herkend kunnen worden 

vanuit het tekstfragment (bij relatie tussen termen zijn de termen gescheiden door een “-“) 
 

 
Figuur 23: Resultaten samenhang DQM met BDA - deel 1 
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Figuur 24: Resultaten samenhang DQM  met  BDA - deel 2 
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Figuur 25: Resultaten samenhang  BDA  met DQM - deel 3 
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Samenvatting analyse resultaten 
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de analyse resultaten waarbij, over de 
tekstfragmenten heen, het aantal keer is geteld dat een term of relatie tussen termen is 
voorgekomen. Het aantal weerspiegelt daarbij de mate van herkenbaarheid van een term of relatie 
tussen termen. 
 

 
Figuur 26: Samenvatting analyse resultaten samenhang DQM met BDA 
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Bijlage III: Resultaten wijze waarop DQM zich manifesteert in een EA 
 
Deze bijlage geeft voor de wijze waarop DQM zich manifesteert in een EA inzicht in: 
 Onderkende termen vanuit de theoretische verkenning 
 Geformuleerde vragen die als leidraad golden voor de gevoerde interviews 
 Resultaten uit de gevoerde interviews en daaraan gekoppelde analyse 
 Samenvatting van de analyse resultaten  
 
Onderkende termen 
O.b.v. de verkregen inzichten vanuit een theoretisch oogpunt zoals weergegeven in sectie 4.3.1 zijn 
de volgende termen te onderkennen. 
 

 
Figuur 27: Termen DQM uitgedrukt in een EA 

Geformuleerde vragen 
Op basis van het verkregen theoretisch inzicht en daaraan gekoppelde termen zijn onderstaande 
vragen geformuleerd. 
 

 
Figuur 28: Vragen DQM uitgedrukt in een EA 

Resultaten uitgevoerde interviews en daaraan gekoppelde analyses 
In onderstaande tabel zijn de antwoorden op de gestelde vragen weergegeven waarbij o.b.v. de tekst 
is gekeken aan welk term of relatie van termen dit te relateren is. Een antwoord kan hierbij 
opgeknipt zijn in meerdere tekstfragmenten om het vervolgens te kunnen relateren aan de termen 
en onderlinge relaties. Een groot deel van de termen en onderlinge relaties hebben hun oorsprong in 
het verkregen theoretisch inzicht.  Een deel van de termen en onderlinge relaties kunnen aanvullend 
geïntroduceerd zijn n.a.v. de gegeven antwoorden. 
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Toelichting kolommen uit de tabel: 
 Nr. Vraag: Link naar de tabel met geformuleerde vragen (het nummer correspondeert met het 

nummer in de tabel met vragen) 
 Nr. Antwoord: Identificatie van een tekstfragment van het antwoord op een vraag 
 Interview: Identificatie van het interview  
 Tekst: Tekstfragment van een antwoord wat te koppelen is aan een term of relatie tussen termen 
 Term of relatie tussen termen: Termen of relatie tussen termen die herkend kunnen worden 

vanuit het tekstfragment (bij relatie tussen termen zijn de termen gescheiden door een “-“) 
 

 
Figuur 29: Resultaten DQM uitgedrukt in een EA – deel 1 
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Figuur 30: Resultaten DQM uitgedrukt in een EA - deel 2 
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Figuur 31: Resultaten DQM uitgedrukt in een EA - deel 3 
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Figuur 32: Resultaten DQM uitgedrukt in een EA - deel 4 

 
Samenvatting analyse resultaten 
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de analyse resultaten waarbij, over de 
tekstfragmenten heen, het aantal keer is geteld dat een term of relatie tussen termen is 
voorgekomen. Het aantal weerspiegelt daarbij de mate van herkenbaarheid van een term of relatie 
tussen termen. 
 

 
Figuur 33: Samenvatting analyse resultaten DQM uitgedrukt in een EA 
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Bijlage IV: Resultaten wijze waarop CC voor BDA ingrijpt op een EA 
 
Deze bijlage geeft voor de wijze waarop CC voor BDA ingrijpt op een EA inzicht in: 
 Onderkende termen vanuit de theoretische verkenning 
 Geformuleerde vragen die als leidraad gold voor de gevoerde interviews 
 Resultaten uit de gevoerde interviews en daaraan gekoppelde analyse 
 Samenvatting van de analyse resultaten 
 
Onderkende termen 
O.b.v. de verkregen inzichten vanuit een theoretisch oogpunt zoals weergegeven in sectie 4.4.1 zijn 
de volgende termen te onderkennen. 
 

 
Figuur 34: Termen wijze waarop CC voor BDA ingrijpt op een EA 

Geformuleerde vragen 
Op basis van het verkregen theoretisch inzicht en daaraan gekoppelde termen zijn onderstaande 
vragen geformuleerd. 
 

 
Figuur 35: Vragen wijze waarop CC voor BDA ingrijpt op een EA 

Resultaten uitgevoerde interviews en daaraan gekoppelde analyses 
In onderstaande tabel zijn de antwoorden op de gestelde vragen weergegeven waarbij o.b.v. de tekst 
is gekeken aan welk term of relatie van termen dit is te relateren. Een antwoord kan hierbij 
opgeknipt zijn in meerdere tekstfragmenten om het vervolgens te kunnen relateren aan de termen 
en onderlinge relaties. Een groot deel van de termen en onderlinge relaties hebben hun oorsprong in 
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het verkregen theoretisch inzicht.  Een deel van de termen en onderlinge relaties kunnen aanvullend 
geïntroduceerd zijn n.a.v. de gegeven antwoorden. 
 
Toelichting kolommen uit de tabel: 
 Nr. Vraag: Link naar de tabel met geformuleerde vragen (het nummer correspondeert met het 

nummer uit de waarde bij de eerste kolom in de tabel met vragen) 
 Nr. Antwoord: Identificatie van een tekstfragment van het antwoord op een vraag 
 Interview: Identificatie van het interview  
 Tekst: Tekstfragment van een antwoord wat te koppelen is aan een term of relatie tussen termen 
 Term of relatie tussen termen: Termen of relatie tussen termen die herkend kunnen worden 

vanuit het tekstfragment (bij relatie tussen termen zijn de termen gescheiden door een “-“) 
 

 
Figuur 36: Resultaten wijze waarop CC voor BDA ingrijpt op  EA – deel 1 
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Figuur 37: Resultaten wijze waarop een CC voor BDA ingrijpt op een EA 

 
Samenvatting analyse resultaten 
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de analyse resultaten waarbij, over de 
tekstfragmenten heen, het aantal keer is geteld dat een term of relatie tussen termen is 
voorgekomen. Het aantal weerspiegelt daarbij een mate van herkenbaarheid van een term of een 
relatie. 
 

 
Figuur 38: Samenvatting analyse resultaten wijze waarop CC voor BDA ingrijpt op een EA 
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Bijlage V: Resultaten inzet EAM voor impactbepaling bij migratie CC 
 
Deze bijlage geeft voor de wijze waarop EAM kan worden ingezet voor impactbepaling bij migratie 
naar CC inzicht in: 
 Onderkende termen vanuit de theoretische verkenning 
 Geformuleerde vragen die als leidraad gold voor de gevoerde interviews 
 Resultaten uit de gevoerde interviews en daaraan gekoppelde analyse 
 Samenvatting van de analyse resultaten 
 
Onderkende termen 
O.b.v. de verkregen inzichten vanuit een theoretisch oogpunt zoals weergegeven in sectie 4.5.1 zijn 
de volgende termen te onderkennen. 
 

 
Figuur 39: Termen EAM als instrument voor impactbepaling bij migratie naar CC 

Geformuleerde vragen 
Op basis van het verkregen theoretisch inzicht en daaraan gekoppelde termen zijn onderstaande 
vragen geformuleerd. 
 

 
Figuur 40: Vragen EAM als instrument voor impactbepaling bij migratie naar CC 

 
Resultaten uitgevoerde interviews en daaraan gekoppelde analyses 
In onderstaande tabel zijn de antwoorden op de gestelde vragen weergegeven waarbij o.b.v. de tekst 
is gekeken aan welk term of relatie van termen dit is te relateren. Een antwoord kan hierbij 
opgeknipt zijn in meerdere tekstfragmenten om het vervolgens te kunnen relateren aan de termen 
en onderlinge relaties. Een groot deel van de termen en onderlinge relaties hebben hun oorsprong in 
het verkregen theoretisch inzicht.  Een deel van de termen en onderlinge relaties kunnen aanvullend 
geïntroduceerd zijn vanuit de gegeven antwoorden. 
  



56 
 

Toelichting kolommen uit de tabel: 
 Nr. Vraag: Link naar de tabel met geformuleerde vragen (het nummer correspondeert met het 

nummer in de tabel met vragen) 
 Nr. Antwoord: Identificatie van een tekstfragment van het antwoord op een vraag 
 Interview: Identificatie van het interview  
 Tekst: Tekstfragment van een antwoord wat te koppelen is aan een term of relatie tussen termen 
 Term of relatie tussen termen: Termen of relatie tussen termen die herkend kunnen worden 

vanuit het tekstfragment (bij relatie tussen termen zijn de termen gescheiden door een “-“) 
 

 
Figuur 41: Resultaten EAM als instrument voor impactbepaling bij migratie naar CC - deel 1 
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Figuur 42: Resultaten EAM als instrument voor impactbepaling bij migratie naar CC - deel 2 
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Figuur 43: Resultaten EAM als instrument voor impactbepaling bij migratie naar CC – deel 3 
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Samenvatting analyse resultaten 
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de analyse resultaten waarbij, over de 
tekstfragmenten heen, het aantal keer is geteld dat een term of relatie tussen termen is 
voorgekomen. Het aantal weerspiegelt daarbij een mate van herkenbaarheid van een term of relatie. 

 
Figuur 44: Samenvatting analyse resultaten EAM als instrument voor impactbepaling bij migratie naar CC 

 
 


