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Abstract 
 

De adoptie van digitale technologieën wordt ook wel een digitale transformatie genoemd. Digitale 

transformaties worden omschreven als het proces van organisaties om de kansen, verwachtingen en 

mogelijkheden van de toenemende digitalisering in te zetten om de stap te maken naar een (meer) 
digitaal georiënteerde en wendbare organisatie. Hierbij bestaat de kans dat organisaties de grip op hun 

operationele fundament kwijtraken. Om hierop in te spelen proberen organisaties dit proces te sturen 

door bijvoorbeeld de inzet van EA. Hoewel EA is voorgesteld om de transformatie van ondernemingen 

te vergemakkelijken lag de focus traditioneel op processtandaardisatie en integratie in plaats van op 

voortdurende aanpassing aan het veranderende zakelijke en technologische landschap. Daarbij 

presenteert EA de onderlinge relatie tussen processen, applicaties en systemen door de verschillende 

lagen en onderdelen van een organisatie. Hierbinnen fungeren principes, richtlijnen, modellen en 

frameworks als hoekstenen waarmee belangrijke keuzes kunnen worden gemaakt bij de adoptie van 
een digitale technologie.  

Sleutelbegrippen 
 
Enterprise Architectuur, Volwassenheidsmodel, Digitale Technologie, Adoptie, Architectuur 
verantwoordelijkheden, EA-deelarchitecturen, Agility, Alignment, Effectiviteit, Stakeholders. 
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Samenvatting 
 
Het strategisch belang van de adoptie van digitale technologieën wordt in de huidige markt steeds 

belangrijker. Organisaties die op de oude voet verder gaan met digitalisering lopen een onoverbrugbare 

achterstand op. Markposities worden niet alleen ingenomen door startups die de nieuwste 

technologieën ontwikkelen, maar ook door bestaande bedrijven die sneller transformeren dan de 

concurrentie. In de huidige markt is het dus noodzakelijk dat organisaties een digitale agenda in hun 

strategie opnemen om zodoende digitale technologieën te ontdekken en in te zetten om daarmee hun 

concurrentievoordeel te benutten (Matt, Hess, & Benlian, 2012). 

 
Echter bij de adoptie van dergelijke digitale technologieën lopen organisaties tegen verschillende 

uitdagingen aan. Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat organisaties, bij de adoptie van 

digitale technologieën, behoefte hebben aan structuur die bij hen past en aansluit op de organisatie 

architectuur ofwel waarbij gekeken wordt vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven. Daarbij 

benoemen Korhonen & Halen (2017) dat de adoptie van digitale technologieën vaak worden uitgevoerd 

als een afzonderlijk programma of een afzonderlijke eenheid binnen een organisatie en dat daarmee 

niet het volledige potentieel wordt benut. Om dit potentieel te benutten stellen Korhonen & Poutanen 
(2013) dat architecturaal werk in een onderneming moet worden ontworpen en gebouwd rondom drie 

verschillende architecturen: (1) technische architectuur, (2) sociaal-technische architectuur en (3) 

ecosysteem architectuur, waarbij het belangrijk is om verschillende verantwoordelijkheden te beleggen. 

Deze verantwoordelijkheid dragen elk een bepaald mandaat (Steenbergen, 2011) en moeten worden 

geïntegreerd binnen de deelarchitecturen.  

 

In dit onderzoek wordt getoetst of de deelarchitecturen zoals beschreven door Korhonen & Poutanen 

(2013) kunnen worden gekoppeld aan de verantwoordelijkheden zoals beschreven door Steenbergen 
(2011) en of dit invloed heeft op de adoptie van digitale technologieën. Dit heeft geleid tot verschillende 

geoperationaliseerde variabelen die getoetst zijn via een kwantitatieve analyse. De variabelen zijn 

gemeten door het uitzetten van een survey onder een onderzoekspopulatie op het gebied van digitale 

transformaties en EA. De resultaten tonen aan dat een juiste inrichting van de verantwoordelijkheden 

binnen de verschillende deelarchitecturen een positief effect heeft op de adoptie van een digitale 

technologie. 
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Summary 
 
The strategic importance of the adoption of digital technologies is becoming important in today's 

business. Organizations that continue with digitization in the old way are running into an unbridgeable 

gap. Market positions are not only created by startups developing the latest technologies, but also by 

existing companies that are transforming faster than their competitors. In today's business, 

organizations need to incorporate a digital agenda into their strategy to discover and deploy digital 
technologies to leverage their competitive advantage (Matt, Hess, & Benlian, 2012). 

 

However, when adopting such digital technologies, organizations encounter different issues. The 

literature review has shown that organizations, when adopting digital technologies, have a need for 

structure that fits them and that is connected to the organizational architecture from different 

advancements and perspectives. In addition, Korhonen & Halen (2017) include that the adoption of 

digital technologies can be carried out as a separate program from a separate unit within an organization 

and thus does not reach its full potential. To exploit this potential, Korhonen & Poutanen (2013) argue 
that architectural work should be designed in an enterprise with three different architectures: (1) 

technical architecture, (2) socio-technical architecture and (3) ecosystem architecture, where it is 

important to assign different responsibilities. Each of these responsibilities is laid down in a specific 

manner (Steenbergen, 2011) and must be incorporated within the sub-architectures. 

 

In this research we conducted the sub-architectures as described by Korhonen & Poutanen (2013) as 

described by Steenbergen (2011) and of these influences on the adoption of digital technologies. This 
has led to operationalized variables that are different through a quantitative analysis. The results were 

measured by surveying a digital transformation and EA research population. The results show that a 

correct organization of responsibilities within the various sub-architectures has a positive effect on the 

adoption of a digital technology. 
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Begrippen 
 
Enterprise Architectuur Enterprise Architectuur bevindt zich op het snijvlak van Business & IT en geeft 

daarin een overzicht van zowel de organisatiestructuur als de daarbij horende 

informatievoorziening. Daarbij helpt Enterprise Architectuur om de vertaling te 

maken, van de huidige strategie naar het toekomstige model.  

 
Digitale Technologie Digitale technologieën worden ingezet om bedrijfsmodellen te veranderen, 

nieuwe inkomsten te genereren, waarde te creëren en nieuwe mogelijkheden 

te bieden middels technologische hulpmiddelen. 

 

Digitale Transformatie De inzet van digitale technologieën om als organisatie kansen, verwachtingen 

en mogelijkheden van een toenemende digitalisering in te zetten om de stap 

te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie. 

 
Verantwoordelijkheden Het uitvoeren, onderhouden en handhaven van verschillende taken binnen 

een specifiek domein 
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1. Introductie 
 

1.1. Inleiding 
 
Tegenwoordig ontwikkelen digitale technologieën zich razendsnel, daarbij hebben sommige 

technologieën een grote impact op de wereld waarin we leven. Ook organisaties moeten zich daarom 

mee ontwikkelen en adopteren massaal digitale technologieën (Matt, Hess, & Benlian, 2012). De 

adoptie van dergelijke digitale technologieën worden digitale transformaties genoemd (Halen & 

Korhonen, 2017). Deze digitale transformaties brengen verschillende uitdagingen met zich mee, welke 

kunnen liggen in culturele, operationele, strategische of technologische sfeer (Bilgeri & Wortmann, 

2017). 
 

1.2. Gebiedsverkerkening 
 
In 1995 heeft onderzoeksbureau Gartner de “Hype cycle” ontwikkeld, deze meetlat wordt gebruikt om 

de weg die een digitale technologie doorloopt te kunnen duiden. In dit model deelt Gartner de 

levensfases op in vijf fasen die een digitale technologie doorloopt. Waarbij een digitale technologie 

begint met een technology trigger, hier wordt de interesse in een potentiële technologische doorbraak 

met behulp van verhalen gewekt bij het grote publiek. Vervolgens komt de digitale technologie in de 

fase peak of inflated expectations, dit is tevens het hoogtepunt van de hype. Als gevolg van 

succesverhalen gaan een aantal bedrijven ermee aan de slag, deze bedrijven worden de early adopters 
genoemd. Vervolgens neemt de interesse af, vaak als gevolg van uitblijvend succes. Dit wordt de trough 

of disillusionment genoemd. Indien de early adopters uiteindelijk de investeringen winstgevend weten 

door te zetten, wordt in de fase slope of enlightenment duidelijk welke mogelijkheden de techniek biedt. 

Dit leidt vervolgens tot steeds meer vernieuwde versies op de markt. De laatste fase treedt in op het 

moment dat de adoptie van de nieuwe techniek op grote schaal plaatsvindt, dit wordt ook wel de plateau 

of productivity genoemd. In deze fase is het duidelijk voor bedrijven of ze de techniek kunnen toepassen.  

 
De ‘hype cycle’ beschrijft op veel manieren de verschillende fasen die een digitale technologie 

doorloopt. Echter stuit de ‘hype cycle’ ook op kritiek van diverse onderzoekers. Zij zeggen dat een 

dergelijk ontwikkel pad nog niet wetenschappelijk is bewezen en dat het geen rekening houdt met de 

snelheid waarmee digitale technologieën zich ontwikkelen. Naast de wetenschappelijke argumenten 

roept de ‘hype cycle’ ook vragen op bij veel organisaties. Hoe moeten we omgaan met de bijkomende 

organisatorische veranderingen die een digitale technologie met zich meebrengt, welke strategische 

partnerships moeten we aangaan en hoe moeten we omgaan met de daadwerkelijke adoptie van de 

digitale technologie in het bestaande applicatielandschap? 
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1.3. Aanleiding/Relevantie 
 
Omdat het strategisch belang van de adoptie van digitale technologieën in de huidige markt steeds 

belangrijker wordt (Matt, Hess, & Benlian, 2012) lopen organisaties die op de oude voet verder gaan 

met digitalisering een onoverbrugbare achterstand op. Markposities worden niet alleen ingenomen door 
startups die de nieuwste technologieën ontwikkelen, maar ook door bestaande bedrijven die sneller 

transformeren dan de concurrentie. Daarom is het noodzakelijk dat organisaties een digitale agenda in 

hun strategie opnemen om zodoende digitale technologieën te ontdekken en in te zetten om 

concurrentievoordeel te benutten (Matt, Hess, & Benlian, 2012).  

 

Daarbij hebben digitale transformaties een cross functioneel karakter en moeten worden afgestemd op 

zowel de strategische als operationele strategieën van een organisatie. Deze afstemming blijkt in de 

praktijk ingewikkeld en controversieel (Matt, Hess, & Benlian, 2012). Tevens omvatten dit soort 

initiatieven veranderingen binnen belangrijke operationele bedrijfsactiviteiten die gevolgen hebben op 

de processen, producten en structuren van een organisatie (Matt, Hess, & Benlian, 2012). Dit leidt tot 
problemen op zowel strategisch als operationeel niveau (Bilgeri & Wortmann, 2017). Om deze 

problemen het hoofd te bieden zijn organisaties opzoek naar toepassingen die als brugfunctie tussen 

de strategische en operationele strategieën opereren.  

 

EA is zo’n toepassing. Waar de focus van EA traditioneel gezien lag bij procesoptimalisatie en gericht 

was op het modelleren van het IT-landschap (Lapalme, 2012) heeft het zich de laatste jaren steeds 

meer toegespitst op de continue adoptie van digitale technologieën (Halen & Korhonen, 2017) waarmee 

organisaties grip krijgen op de snel veranderende wereld om hen heen (Westerlund, Leminen, & 
Rajahonka, 2014). 

 

1.4. Probleemstelling 
 
Het succes van een digitale transformatie, hangt af van de mate waarin je als organisatie nieuwe 

technologieën snel kunt adopteren (Westerlund, Leminen, & Rajahonka, 2014). Echter komt er bij de 

implementatie van digitale technologieën het een en ander om de hoek kijken. Zo omvat de adoptie van 

een digitale technologie vaak een integrale bedrijfstransformatie waarbij rekening gehouden moet 

worden met verschillende invalshoeken binnen een organisatie (Halen & Korhonen, 2017). 
 

Om een integrale bedrijfstransformatie mogelijk te maken is het voor organisaties van belang te weten 

hoe zij een transformatie kunnen organiseren waarbij rekening gehouden wordt met verschillende 

organisatie perspectieven. Om dit te kunnen bewerkstellige is het van belang te onderzoeken welke 

sturende en organiserende rol EA hierin kan betekenen. 
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1.5. Opdrachtformulering 
 
De opdrachtformulering vloeit voort uit de zojuist beschreven probleemstelling. Het onderzoek van Matt, 

Hess, & Benglian (2012) leert ons dat we in een tijd leven, waarin digitale technologieën de 

bedrijfsprocessen en de manier waarop we werken radicaal veranderen. Daarbij is de belangrijkste 
factor voor succes, dat je als organisatie snel en wendbaar bent om mee te bewegen met de nieuwste 

innovaties (Halen & Korhonen, 2017). De intensiteit waarmee technologie op elk gebied in de 

samenleving doordringt, zorgt ervoor dat organisaties gedwongen worden na te denken over digitale 

transformaties. Waarbij het interessant is te onderzoeken hoe EA kan ondersteunen bij de adoptie van 

digitale technologieën (Westerlund, Leminen, & Rajahonka, 2014). Het daadwerkelijk toepassen van 

een digitale technologie in een organisatie valt of staat altijd met succesvolle adoptie.  

 

Om dit te bewerkstelligen en digitale technologieën succesvol integraal te adopteren, hebben 
organisaties behoefte aan middel die hen hierbij ondersteund. Uit de literatuur blijkt dat EA een middel 

kan zijn om organisaties te helpen gestructureerd, integraal en uniform digitale technologieën te 

adopteren. 

 

Daarom is voor dit onderzoek de volgende centrale hoofdvraag gedefinieerd: Hoe kan EA integraal 

worden ingezet om een organisatie te ondersteunen bij de adoptie van een digitale technologie? Om 

antwoord te kunnen geven op deze centrale hoofdvraag zijn er een aantal deelvragen opgesteld. Deze 
deelvragen omvatten diverse theoretische en empirische vragen die zowel in de literatuurstudie als in 

het empirisch onderzoek worden beantwoord. 

 
Deelvragen theoretisch kader 

1. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van digitale technologieën? 

2. Wat betekent de adoptie van digitale technologieën binnen organisaties? 

3. Wat is EA? 

4. Wat kan EA betekenen in relatie tot de adoptie van digitale technologieën? 

5. Wat zegt de literatuur over de gevolgen van EA in relatie tot digitale technologieën? 

 
Deelvragen empirisch onderzoek 

1. Welke stakeholders zijn betrokken bij de adoptie van een digitale technologie? 

2. Welke verantwoordelijkheden onderscheiden zich binnen EA bij de adoptie van een digitale 

technologie?  
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1.6. Aanpak 
 
De uitvoering van het onderzoek is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase omvat de literatuurstudie 

om inzicht te krijgen in wat de wetenschappelijke literatuur zegt over het theoretisch kader gevolgd door 

een empirisch onderzoek, waarin de theorie in de praktijk wordt getoetst zoals geschetst in figuur 1.  

 
Figuur 1: Onderzoeksopzet op hoofdlijnen 

De literatuurstudie verschaft de wetenschappelijke achtergronden van de onderwerpen EA en digitale 

technologieën. De informatie vanuit de literatuurstudie wordt vervolgens gebruikt in het empirisch 
onderzoek. Binnen het empirisch onderzoek wordt er een toetsingskader ontwikkeld welke getoetst gaat 

worden onder een onderzoekspopulatie. Deze onderzoekspopulatie bestaat uit een aantal functies die 

betrokken zijn bij de adoptie van een digitale technologie. De functies worden bij de stakeholderanalyse 

in kaart worden gebracht. Gedurende de ontwikkeling van het toetsingskader wordt het kader iteratief 

getoetst door diverse experts (zie figuur 2). Het uiteindelijke toetsingskader wordt uiteengezet onder de 

onderzoekspopulatie waarnaar de resultaten middels statistische analyse worden onderzocht. 

 
Figuur 2: Iteratief proces van het toetsingskader 
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2. Theoretisch kader 
 

2.1. Onderzoeksaanpak literatuurstudie 
 
Ter verantwoording van de onderzoeksaanpak worden in dit hoofdstuk de verschillende onderzoek 

stappen beschreven. De stappen geven inzicht in de onderzoeksaanpak en maken de literatuurstudie 

representeerbaar en generaliseerbaar. Daarnaast zijn de stappen erop gericht om via diverse 

wetenschappelijke publicaties, kennis te vergaren over de in het vorige hoofdstuk beschreven 

problematiek.  
 

De verschillende deelvragen zijn opgesplitst in twee thema’s. Het eerste thema bevat de deelvragen die 

te maken hebben met digitale technologieën. Het tweede thema bevat de deelvragen die te maken 

hebben met EA. Door de deelvragen te ontleden, ontstaan er kernwoorden, die uiteindelijk worden 

gebruikt om de zoektermen in combinatie met de thema’s te verrijken, zie tabel 1.  

 
Tabel 1: Zoektermen in relatie tot de verschillende deelvragen 

D
ig

ita
le

 
te

ch
no

lo
gi

e 1a Definitie Definition 
1b Ontwikkelingen Development 
2a Adoptie Adoption 
2b Cultuur Culture 
2c Ontwikkelingen Development 

EA
 

3a Definitie Definition 
3b Ontwikkelingen Development 
4a Adoptie Adoption 
4b Digitale transformatie Digital transformation 
5a Verantwoordelijkheid Responsibility 
5b Volwassenheid Maturity 

 

2.2. Uitvoering literatuurstudie 
 

De volledige uitwerking van de diverse zoekopdrachten staan beschreven in bijlage 1, hierin wordt een 

samenvoeging gemaakt van de zoektermen en thema’s uit tabel 1. De zoekopdrachten hebben 

geresulteerd in een longlist. Vervolgens heeft een beoordeling op relevantie geleid tot een shortlist. 

Tabel 2 bevat de shortlist met publicaties die uiteindelijk aangemerkt zijn als relevant en welke zijn 

meegenomen in het verdere onderzoek. Deze publicaties zijn op een gestructureerde manier 

samengevat volgens de richtlijnen van Saunders, Lewis & Thornhill (2015). 
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Tabel 2: Shortlist met relevantie publicaties 

Nr. Titel Zoekactie URL 
1 Understanding Digital Transformation from CIO's and Senior Leaders' 

Perspectives 
1.a. link 

5 Global Adoption of Unified Communication Technologies as Part of 
Digital Transformation in Organizations: A Cross-Cultural Perspective 

2.a. link 

6 A Characterization of Culture Change in the 
Context of Digital Transformation 

2.b. link 

9 Digital Transformation Strategies Sneeuwbal link 
10 How digital transformation affects large manufacturing companies' 

organization 
2.b. link 

11 How Digital Transformation affects Enterprise Architecture 
Management – a case study 

2.b. link 

20 An Enterprise Architecture Framework for Digital Transformation 4.b. link 
21 How Does Enterprise Architecture Add Value to 

Organizations? 
Sneeuwbal link 

22 Enterprise Architecture as Capability 
Strategic Application of Competencies to Govern Enterprise 
Transformation 

Sneeuwbal link 

23 Enterprise Architecture for Digital Transformation 4.b. link 
26 The Roles of Principles in Enterprise Architecture 

 
5.a. link 

27 The Enterprise Engineering Series 
 

Sneeuwbal link 

28 A Balanced Approach to Developing the Enterprise Architecture 
Practice 

5.b. link 

29 Tripartite Approach to Enterprise Architecture Sneeuwbal link 
30 Tectonic Tremor That Cannot Be Ignored Sneeuwbal link 
31 Enterprise Architecture Management's Impact on Information 

Technology Success 
Sneeuwbal link 

32 3 schools of Enterprise Architecture Sneeuwbal link 
33 Enterprise Architecture as Strategy Sneeuwbal link 
35 Maturity and effectiveness of enterprise architecture 5.b. link 
36 Measuring the Effectiveness of Enterprise Architecture 

Implementation 
Sneeuwbal link 

 

2.3. Conclusie en resultaten literatuurstudie 
 
De literatuurstudie verschaft de wetenschappelijk achtergronden van de onderwerpen EA en digitale 
technologieën en heeft als doel antwoorden te vinden op de verschillende deelvragen. In dit hoofdstuk 

wordt per deelvraag een korte samenvatting geschetst van de diverse publicaties welke wordt vervolgd 

door een algemene conclusie. 

 
2.3.1. Ontwikkelingen op het gebied van digitale technologieën 

 
Korhonen & Poutanen (2016) impliceren dat digitale transformaties zich manifesteren als een reeks 

verstoringen. Elke revolutie lijkt een gemeenschappelijk patroon te volgen, waarbij digitale 

technologische innovaties ontstaan, welke zich verspreiden en nieuwe manieren van werken mogelijk 

maken die voorheen niet mogelijk waren. De onderzoekers stellen ook, dat elke revolutie de 
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digitalisering naar een nieuw institutioneel niveau verheft. In tabel 3 is de geschiedenis van deze digitale 

technologieën vanaf de jaren vijftig kort samengevat. 

 
Tabel 3: Geschiedenis van de digitale revolutie 

Revolutie Jaartal Technologie Uitkomst 
Computational 
Revolution 

1950 Electronics + Binary computation  Management Information 
System 

Communications 
Revolution  

1980 Personal computer + 
Telecommunications  

Strategic Information 
System  

Commercial 
Revolution 

1995 
 

The Internet 
 

Business Model 
 

Collaborative 
Revolution 

2010 
 

Social + Mobile + Analytics + 
Cloud  

Platform Ecosystem 
 

Cognitive Revolution Huidig Cognitive technologies  Global Brain  
 
De impact van de bovengenoemde revoluties en de technologie die daarbij komt kijken, reikt vaak verder 

dan de directe toepassing in producten of diensten. Het kan ook de samenleving beïnvloeden, vaak op 

manieren die wetenschappers van tevoren niet hadden voorzien. Bij technologische vooruitgang spelen 

menselijke factoren zoals cultuur (Meske, Kissmer, & Stieglitz, 2018) en leiderschap (Klein, 2020) een 
belangrijke rol. Oplossingen hoeven niet per se technologisch te zijn, maar liggen in een gezonde 

organisatiecultuur en structuur. Daarbij staat de technologie niet op zichzelf. Het gaat erom hoe mensen 

en organisaties het toepassen en wat de maatschappij wel en niet verantwoord vindt. Een klassiek 

dilemma onder ethici is wanneer je de afweging over verantwoord gebruik van technologie moet maken. 

 
Conclusie  
Technologie is overal en de impact van technologie reikt steeds verder. Doordat alles tegenwoordig 

digitaal gaat, moeten organisaties mee met de tijd. Daarbij gaat het bij organisaties vaak om een 
bedrijfsbrede verandering, het wijzigen van de structuren en processen van een organisatie, en de 

manier waarop de mensen werken. Het invoeren van digitale technologieën vormen bij gezamenlijke of 

individuele adoptie een digitale transformatie. Bij dit soort digitale transformaties spelen menselijke 

factoren zoals cultuur, leiderschap en de daadwerkelijke toepassing een belangrijke rol.  

 

2.3.2. Adoptie van digitale technologieën  
 

Informatietechnologie zorgt voor fundamentele gevolgen in organisaties en in de samenleving als 

geheel. Zo gaf de computer ons ongekende rekenkracht en alomvattende connectiviteit met de hele 

wereld. Dit soort technologieën hebben een enorm potentieel opgeleverd om de effectiviteit van 

ondernemingen te verhogen, de flexibiliteit te vergroten en volledig digitale bedrijfsmodellen mogelijk te 
maken.  

 

Logisch gevolg van dit soort digitale technologieën is dat er ook verandering plaatsvindt binnen 

organisaties. Dit soort veranderingen kunnen talloze vormen aannemen. Het kan worden opgelegd van 

bovenaf, of spontaan van onderaf worden georganiseerd; het kan geïnitieerd worden door kansen, of 
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door bedreigingen; het kan beperkt zijn in omvang en snel worden geïmplementeerd, of grootschalig en 

langzaam. Het kan betrekking hebben op het herstructureren van werk, het herstructureren van 

bedrijfsprocessen, het innoveren van nieuwe producten of diensten of het heroverwegen van het hele 

bedrijfsmodel (Korhonen & Poutanen, 2016). 

 

Het sturen van dit soort bedrijfsveranderingen binnen een onderneming kan verschillende vormen 
aannemen. Daarnaast brengen dergelijke bedrijfsveranderingen kosten met zich mee, welke kunnen 

worden gerechtvaardigd doordat het beter aansluit tussen de feitelijke en potentiële waardecreatie van 

de organisatie (Korhonen & Poutanen, 2016).  

 

Naast de organisatorische componenten veralgemeend Proper (2014) alle vormen van technologische 

veranderingen binnen een organisatie naar het idee van “Enterprise in motion”. Hoewel een organisatie 

waarde moet bieden aan haar stakeholders, moet ze zichzelf ook voortdurend aanpassen. Hij maakt 

daarbij onderscheid tussen twee aspectsystemen van een organisatie, respectievelijk: het huidige 
systeem en het bewegingssysteem. Het huidige systeem regelt de productie van waarde voor het heden 

en in het bewegingssysteem wordt de productie van waarde voor de toekomst gestuurd. Naast de 

aspectsystemen onderscheidt Proper (2014) nog twee aanvullende systemen: het producerende 

systeem en het stuursysteem. Deze abstractheid geeft op een hoog niveau een systematische 

verandering van een onderneming weer. 

 

Conclusie 
De adoptie van een digitale technologie kan een grote impact hebben op een organisatie. Doordat de 

wereld snel verandert, moeten organisaties meegaan met de tijd, om hun positie in de markt niet te 

verliezen. Door de opkomst van kant-en-klare oplossingen die vaak via de Cloud worden aangeboden, 

is de instapdrempel voor deze digitaliseringsslag lager geworden. Echter heeft een dergelijke 

digitaliseringsslag organisatorische gevolgen, zo kunnen er verschillende overtuigingen, percepties of 

normen en waarde zijn binnen de organisatie zijn die een dergelijke transformatie bemoeilijken en leidt 

het tot een verandering in het huidige applicatielandschap. Het is daarom belangrijk om dit proces te 

sturen. 
 

2.3.3. Enterprise Architectuur 
 
Het ontstaan van EA had een duidelijke aanleiding. Organisaties besteedden steeds meer geld aan het 

bouwen van nieuwe IT-systemen waardoor IT-landschappen complexer werden. Men merkte dat het 

erg moeilijk was om die dure IT-systemen in lijn te houden met de behoeften vanuit de business. De 

discipline EA is enorm geëvolueerd sinds John Zachman zijn onderzoek in 1987 publiceerde. Sindsdien 

zijn er verschillende benaderingen voor EA opgedoken. "The Open Group Architecture Framework" 
(Group, 2009) oogstte in het begin de meeste aandacht voor zijn bijdragen binnen het 

onderzoeksgebied EA. Desalniettemin lijkt EA zich nog steeds te ontwikkelen en lijkt het op weg te zijn 

om een algemeen begrip te worden 
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EA presenteert de onderlinge relatie tussen processen, applicaties en systemen door de verschillende 

lagen en onderdelen van een organisatie (Tamm, Seddon, Shanks, & Reynolds, 2011). Binnen de 

verschillende lagen en onderdelen van een organisatie zijn principes, richtlijnen, modellen en 

frameworks de hoekstenen die worden gebruikt om belangrijke keuzes te maken (Proper & Greefhorst, 

2010).  

 

Korhonen & Poutanen (2013) stellen dat EA in een organisatie moet worden ontworpen en gebouwd 

rondom de verantwoordelijkheidsniveaus van een organisatie en verticaal moet worden onderverdeeld 

in drie verschillende maar onderling verbonden architecturen: (1) technische architectuur, (2) sociaal-
technische architectuur en (3) ecosysteem architectuur. Elk van deze architecturen zou op zichzelf 

staan en zelfregulerend zijn. 

 

Ook Lapalme (2012) onderscheid drie stromingen over EA, elk met zijn eigen reikwijdte en aannames: 

(1) Enterprise IT Architecting, (2) Enterprise Integrating en (3) Enterprise Ecological Adaptation. De drie 

stromingen komen sterk overeen met de eerdergenoemde architecturen van Korhonen & Poutanen 

(2013).  
 

Conclusie  
De afgelopen jaren zijn er verschillende benaderingen voor EA opgedoken. Deze benaderingen 

verschillen in de basis niet heel veel van elkaar, maar kijken elk vanuit een andere invalshoek. In de 

basis wordt er gekeken naar de principes van EA, de richtlijnen waarbinnen EA opereert en de 

verschillende modellen en frameworks waarop EA is gebaseerd. Daarnaast presenteert EA de 

onderlinge relatie tussen processen, applicaties en systemen binnen de organisatie. De toetsing en de 

beschrijving hiervan gebeurt aan de hand van principes en richtlijnen. De modellen en frameworks 
worden ingezet om het huidige (AS IS) en de toekomstige (TO BE) situatie te beschrijven en te 

visualiseren. 

 

2.3.4. EA in relatie tot de adoptie van digitale technologieën 
 
Door EA in te zetten, creëer je een foundation of execution (Ross, Weill, & Robertson, 2006). Waarmee 

het operationele fundament van een organisatie wordt bedoeld. Dit fundament wordt binnen de definitie 

die TOGAF aanhoudt als volgt beschreven: ‘EA is about understanding all of the different elements that 

go to make up the enterprise and how those elements inter-relate.’ (Group, 2009). Dit fundament wordt 

de laatste jaren op de proef gesteld door de opkomst van digitale technologieën (Halen & Korhonen, 

2017). Organisaties moeten een manier vinden hoe zij de adoptie van digitale technologieën kunnen 

implementeren binnen hun organisatie, zonder daarbij het huidige fundament aan te tasten.  

 

Hoewel EA is voorgesteld om de transformatie van ondernemingen te vergemakkelijken (Op ‘t Land, 

Proper, Waage, Cloo, & Steghuis, 2009), lag de focus traditioneel op processtandaardisatie en integratie 
in plaats van op voortdurende aanpassing aan het veranderende zakelijke en technologische 
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landschap. Een terugkerende discussie in het wetenschappelijke EA-domein is de moeilijkheidsgraad 

van het aantonen van de voordelen van EA. Lagerström, Sommestad, Buschle, & Ekstedt (2011) gaven 

het een kans en vonden een aantal mogelijke voordelen die bij een succesvolle implementatie van EA 

en de adoptie van een digitale technologie gelden. De uitkomsten van hun onderzoek lieten zien dat het 

effect van het inzetten van EA invloed heeft op de vermindering van IT-projecten die falen, kortere 

doorlooptijd van IT-projecten en een hogere return on investment.  
 

Conclusie 
Om digitale technologieën integraal te adopteren, hebben organisaties behoefte aan structuur die bij 

hen past en aansluit op de organisatie architectuur. Door de snelle opkomst van digitale technologieën, 

kunnen organisaties de grip op hun operationele fundament kwijtraken. Terwijl dit fundament juist 

gecreëerd is door bijvoorbeeld EA. Door EA over de gehele breedte van de organisatie in te zetten kan 

EA ondersteunen bij de adoptie van digitale technologieën. 

 

2.3.5. Gevolgen van EA in relatie tot digitale technologieën 
 
Door de toenemende complexiteit in de algehele architectuur van informatiesystemen binnen een 

organisatie fungeert EA als leidend principe. EA is echter een relatief jong vakgebied (Bucher, Fischer, 

Kurpjuweit, & Winter, 2006) waardoor dergelijke architectuur nog moet worden ingericht. Er lijkt behoefte 

te zijn aan een instrument om dit proces te ondersteunen en te versnellen. 

 
Om dit proces te ondersteunen verdiept Steenbergen (2011) zich in haar proefschrift op het meten van 

de verschillende verantwoordelijkheden binnen EA. Daarbij schrijft ze over het The Dynamic 

Architecture Maturity Matrix (DyAMM), met aandacht op achttien verschillende verantwoordelijkheden. 

Het onderscheidt achttien verantwoordelijkheden die relevant zijn voor het ontwikkelen van EA 

(Steenbergen, 2011). 

 
Daarnaast zijn Korhonen & Molnar (2014) van mening dat, in tegenstelling tot de bedrijfsbrede IT-

architectuur die alleen de uitvoering en het beheer van het operationele bedrijfssysteem behandelt, EA 
de adoptie digitale technologieën zou vergemakkelijken door het organisatiebreed in te zetten. Daarbij 

beschrijft Bonnet (2009) in zijn publicatie diverse componenten om dit te beoordelen. De componenten 

wendbaarheid en flexibiliteit zijn daarbij belangrijke indicatoren waarop EA bij de adoptie van een 

digitale technologie kan worden beoordeeld.  

 
Conclusie  
Er worden in de literatuur een aantal dimensies beschreven, die de adoptie van een digitale technologie 

op zowel positieve als negatieve kunnen beïnvloeden. Digitale transformaties worden vaak uitgevoerd 

als een afzonderlijk programma of een afzonderlijke eenheid binnen een onderneming, wat een 

succesvolle adoptie in de weg kan staan. Door een onderneming onder te verdelen in drie verschillende 

maar onderling verbonden architecturen en hieraan verantwoordelijkheden te koppelen kan dit wellicht 
leiden tot een positief effect op de adoptie van een digitale technologie.  
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2.4. Doel vervolgonderzoek 
 
Informatietechnologie heeft fundamentele gevolgen gehad binnen organisaties en in de samenleving 

als geheel: ongekende rekenkracht, oneindige virtuele ruimtes en alomtegenwoordige connectiviteit 

hebben een enorm potentieel opgeleverd om de effectiviteit van ondernemingen te ondersteunen, de 

flexibiliteit te vergroten en volledig nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk te maken. Doordat alles 

tegenwoordig digitaal gaat, moeten organisaties mee met de tijd. Daarbij gaat het bij organisaties vaak 
om een bedrijfsbrede verandering, het wijzigen van de structuren en processen van een organisatie en 

de manier waarop de mensen werken.  

 

Traditioneel was de organisatiecultuur gericht op processtandaardisatie en -integratie en niet op 

voortdurende aanpassing aan het veranderende zakelijke, informatie-, sociale en technologische 

landschap. Hoewel de literatuur omtrent EA suggereert dat het, het beheer van digitale transformaties 

vergemakkelijkt, is opgemerkt dat er maar weinig zijn die ondersteuning bieden voor de aanpassing aan 
deze snel veranderende omgeving.  

 

Daarnaast worden digitale transformaties vaak uitgevoerd als een afzonderlijk programma of een 

afzonderlijke eenheid binnen een onderneming, wat een succesvolle adoptie in de weg kan staan. 

Daarbij wordt door de literatuur gesteld dat architecturaal werk in een onderneming ontworpen en 

gebouwd kan worden rond de verschillende verantwoordelijkheden binnen een organisatie aan de hand 

van drie deelarchitecturen. De implementatie van een dergelijk EA kan wellicht leiden tot een 

succesvolle adoptie van een digitale technologie. Immers het doel van een dergelijke adoptie is dat 

organisaties hun concurrentievoordeel willen behouden of willen uitbreiden.  

 

In dit onderzoek wordt beoordeeld in hoeverre de verschillende deelarchitecturen van EA, en de 
verschillende verantwoordelijkheden die zich binnen deze deelarchitecturen bevinden, invloed hebben 

op een effectieve adoptie van een digitale technologie.  

 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van het DyAMM model beschreven door Steenbergen (2011). Het model 

beoordeeld achttien verantwoordelijkheden, die relevant zijn voor het ontwikkelen van EA. Deze 

verantwoordelijkheden zullen gekoppeld worden aan de verschillende deelarchitecturen zoals 

beschreven in het onderzoek van Korhonen & Poutanen (2013). De indeling wordt vervolgens      
getoetst door diverse experts. Uiteindelijk wordt getoetst of een juiste indeling invloed heeft op de 

adoptie van een digitale technologie. Hierbij wordt een succesvolle adoptie gemeten door het 

component agility te meten (Bonnet, 2009). 

 

De keuze van dit model hangt sterk samen met de conclusie die Korhonen & Poutanen (2013) trekken 

over dat architecturaal werk in een onderneming ontworpen en gebouwd kan worden rond de 

verschillende verantwoordelijkheden binnen een organisatie en aan de hand van drie verschillende 
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deelarchitecturen en dat een dergelijke implementatie kan leiden tot een succesvolle adoptie van een 

digitale technologie. 

 
Dit heeft geleid tot onderstaand conceptueel model. Figuur 3 is de visuele weergave van de verwachte 

oorzaak-gevolgrelatie in dit onderzoek waaruit de volgende hypotheses zijn af te leiden. 

 
H1: Een juiste inrichting van de 

Ecosysteem architectuur heeft een 

positief effect op de agility van de 

organisatie  
H2. Een juiste inrichting van de Socio-

technische architectuur heeft een 

positief effect op de Agility van de 

organisatie 

H3: Een juiste inrichting van de 

Technische Architectuur heeft een 

positief effect op de Agility van de 
organisatie  

 

De hypothese zijn in hoofdstuk drie 

verder uitgewerkt. 

 

 

 
 
 

Figuur 3: Visuele weergave conceptueel model met hypotheses 
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3. Methodologie 
 
In dit hoofdstuk wordt de uitwerking van het onderzoek beschreven. We beginnen met de keuze voor 

kwantitatief onderzoek (zie 3.1), gevolgd door het technische ontwerp (zie 3.2). Afgesloten wordt met 

het operationaliseren van de onderzoeksvraag, het opstellen van hypotheses en de validering van het 

onderzoek middels de begrippen; interne validiteit, externe validiteit, construct validiteit, indruksvaliditeit, 
betrouwbaarheid en ethische aspecten (zie 3.3). 

 
3.1. Methode van onderzoek 

 
Saunders, Lewis & Thornhill (2015) beschrijven in hun boek de verschillende methode van onderzoek 

zoals weergegeven in tabel 4, er wordt hierbij een scheiding gemaakt op basis van deductief of inductief 
en kwantitatief of kwalitatief. 
Tabel 4: Onderzoeksmethodes (Saunders, Lewis, Thornhill, 2015) 

Methode Deductief - Inductief Kwantitatief - Kwalitatief 
Casestudy Inductief Kwalitatief 
Experiment Inductief Kwantitatief 
Surveyonderzoek Deductief Kwantitatief 
Grounded theory Inductief Kwalitatief 
Etnografie Inductief Kwalitatief/ Kwantitatief 
Archiefonderzoek Inductief/ Deductief Kwalitatief 

 
Omdat er in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van verschillende toetsingskaders, welke voortvloeien 

uit het literatuuronderzoek, is dit onderzoek deductief van aard. Deductief redeneren is in feite een ‘top-

down' logica waarbij in eerste instantie verschillende theorieën en modellen worden onderzocht. 

Daarnaast leent een deductieve benadering zich uitstekend om bestaande theorieën te toetsen 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2015). Inductie sluit minder aan bij dit onderzoek, omdat deze benadering 

goed past bij onderzoek naar nieuwe gegevens. Tevens staat de periode van onderzoek vast, hetgeen 
bij inductie niet het geval is. Indien deze argumentatie tegen de verschillende onderzoeksmethodes 

wordt gehouden, blijven surveyonderzoek en archiefonderzoek over. 

 

Naast de keuze voor een deductieve onderzoek benadering, is dit onderzoek kwantitatief van aard. De 

keuze voor kwantitatief onderzoek komt voort uit de systematische vergelijkingen, die verschillende 

verantwoordelijkheden in combinatie met de deelarchitecturen mogelijk hebben op een effectieve 

adoptie van een digitale technologie. Tevens is deze strategie gericht op feiten, hetgeen wat nodig is 

om correlaties en causale relaties tussen de variabelen te vinden. Daarbij zullen hypotheses worden 
opgesteld aan de hand van bestaande theorie. De hypotheses zullen met behulp van statistiek worden 

getoetst. Indien deze argumentatie wordt samengevoegd met de eerdergenoemde argumentatie blijft 

de onderzoeksmethode surveyonderzoek over.  
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3.2. Technisch ontwerp 
 

De eerste stap in de uitvoering van het onderzoek ligt in het bepalen van de populatie die wordt 

meegenomen in het onderzoek. Dit wordt gedaan aan de hand van een stakeholderanalyse. Bij het 

beschrijven van stakeholders, is het van belang om een gemeenschappelijke definitie te hanteren. Er is 

echter een overvloed aan definities te vinden van de term ‘stakeholder’. De klassieke en meest 

geaccepteerde definitie van een stakeholder is die van Freeman: “Any group or individual who can affect 

or is affected by achievement of the organization’s objectives” (Freeman, 1984). Deze definitie is echter 
breed doordat deze op strategisch niveau voor de gehele organisatie geldt. Dit wordt bevestigd door 

Mitchell, Agle, and Wood (1997) die aangeven dat vrijwel iedereen in aanmerking komt om stakeholder 

genoemd te worden. Binnen de context van dit onderzoek, definiëren we een stakeholder als volgt: “Een 

persoon of groep die belang of invloed heeft op de uitkomst van de adoptie van een digitale technologie”. 

Wanneer dit wordt afgezet tegen de bevindingen van Donaldson & Lee (1995) in het licht van 

stakeholder management, kan een persoon of groep, zoals genoemd in de definitie, vertegenwoordigd 

worden door een manager die de belangen van deze persoon of groep behartigd. Mitchell, Agle, and 

Wood (1997) beschrijven de stakeholders op basis van onderstaande drie kenmerken 

- Macht; 

- Legitimiteit; 
- Urgentie. 

Daarnaast worden de stakeholders ingedeeld op basis van de twee kenmerken van Freeman (2010). 

Dit model beschrijft stakeholders op basis van de twee kenmerken:  

- Actieve stakeholders; 

- Passieve stakeholder. 

 

De populatie wordt geselecteerd op basis van een doelgerichte steekproef (purposive sampling). Met 

deze methode worden de respondenten geselecteerd op basis van bepaalde eigenschappen. De keuze 
voor deze methode ligt in het feit dat er specialistische kennis nodig is. Deze kennis is beschikbaar 

binnen het professionele netwerk van de onderzoeker. Overige soorten steekproeven zijn terug te 

vinden in bijlage 2. 

 

3.3. Operationaliseren van de onderzoeksvraag 
 

Om de onderzoeksvraag in dit onderzoek meetbaar te maken, worden per variabele indicatoren 

geselecteerd. Operationaliseren houdt in het dat de verschillende variabelen meetbaar worden 

gemaakt. Hiervoor moet gekeken worden naar de verschillende dimensies die bij de variabelen horen. 

Binnen dit onderzoek zijn er drie variabelen die geoperationaliseerd moeten worden. In tabel 5 zijn deze 

variabelen en de definitie beschreven. 
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Tabel 5: Definitie per variabele 

Variabelen Uitleg 
Deelarchitecturen De deelarchitecturen komen voort uit de literatuurstudie en zijn 

beschreven door Korhonen & Poutanen (2013), de kenmerken zijn 

bepalend voor de rollen en verantwoordelijkheden binnen EA 

Verantwoordelijkheden De verantwoordelijkheden die van toepassing zijn bij EA komen 

voort uit de literatuurstudie en zijn beschreven door Steenbergen 
(2011), de verantwoordelijkheden zijn bepalend in de mate van 

volwassenheid binnen EA 

Agility De effectiviteit van EA-resultaten bij de adoptie van een digitale 

technologie komen voort uit de literatuurstudie en zijn beschreven 

door (Bonnet, 2009) de resultaten gelden als leidraad voor een 

succesvolle adoptie van een digitale technologie. Voor dit 

onderzoek wordt alleen de agility binnen effectiviteit meegenomen. 

 

 
Deelarchitecturen 

Korhonen & Halen (2017) stellen in hun onderzoek dat EA in een organisatie moet worden ontworpen 

en gebouwd rondom de verantwoordelijkheidsniveaus van een organisatie en verticaal moet worden 

onderverdeeld in drie verschillende maar onderling verbonden architecturen: (1) technische 

architectuur, (2) sociaal-technische architectuur en (3) ecosysteem architectuur. In bijlage 3 zijn de 
definities per deelarchitectuur beschreven.  

 

Verantwoordelijkheden 
Steenbergen (2011) komt in haar onderzoek tot de conclusie dat een gebalanceerde implementatie van 

achttien verschillende verantwoordelijkheden leidt tot een effectievere EA. Dit zou impliceren dat de 

invulling van deze verantwoordelijkheden binnen de verschillende deelarchitecturen, leidt tot een 

positief effect op de adoptie van een digitale technologie. In bijlage 4 zijn de definities per 

verantwoordelijkheid beschreven.  

 

Agility 
Vanuit de literatuurstudie is het meten van een succesvolle EA, in relatie tot de adoptie van digitale 

technologieën, beschreven door Bonnet (2009). De resultaten uit zijn onderzoek laten zien dat een 

onderdeel van succes bestaat uit hoe wendbaar (agility) een organisatie is om een digitale technologie 

te adopteren. Agility geldt in dit onderzoek als leidraad voor een succesvolle adoptie van een digitale 

technologie. In bijlage 5 zijn de indicatoren de definitie die daarbij hoort beschreven. 
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3.3.1. Hypotheses 
 
Het theoretische kader heeft geleid tot een conceptueel model (zie 2.4) en op basis van diezelfde theorie 

zijn hypotheses afgeleid, welke zijn geoperationaliseerd om een relatie tussen de specifieke variabelen 
voor te stellen. Vervolgens vindt de dataverzameling plaats in de vorm van een survey. De hypotheses 

zijn een voorlopige stelling die aangeven wat er verwacht wordt te vinden in het onderzoek. De 

hypotheses zijn opgesteld middels wetenschappelijk referenties en zullen als resultaat worden 

geaccepteerd of verworpen. 

 

In dit onderzoek zijn drie hypotheses opgesteld welke toetsen of de juiste inrichting van de 

verantwoordelijkheden, zoals beschreven door Steenbergen (2011), binnen de deelarchitecturen zoals 

beschreven door Korhonen & Poutanen (2013) een positief effect hebben bij de adoptie van een nieuwe 
technologie op het gebied van effectiviteit, zoals beschreven door Bonnet (2009).  

 
H1: Een juiste inrichting van de Ecosysteem architectuur heeft een positief effect op de agility van 

de organisatie  

 

H2. Een juiste inrichting van de Socio-technische architectuur heeft een positief effect op de Agility 

van de organisatie 

 
H3: Een juiste inrichting van de Technische Architectuur heeft een positief effect op de Agility van 

de organisatie  

 

In de literatuurstudie concluderen Korhonen & Poutanen (2013) dat EA moet worden ingericht rondom 

drie verschillende deelarchitecturen, echter ontbreken binnen deze deelarchitecturen de verschillende 

verantwoordelijkheden die ingericht dienen te worden. In dit onderzoek worden de verschillende 

verantwoordelijkheden vanuit het DyAMM model van Steenbergen (2011) gekoppeld aan de 
deelarchitecturen. En daarbij wordt gekeken naar het mogelijke effect op de agility van een organisatie 

bij de adoptie van een digitale technologie.  

 

Dit wordt gedaan aan de hand van een survey die is ontworpen en opgesplitst in drie onderdelen. Per 

deelarchitectuur wordt aan de hand van stellingen uitgevraagd wat de mogelijke relatie is tussen de 

deelarchitecturen met haar verantwoordelijkheden op de agility van een organisatie bij de adoptie van 

een digitale technologie. 

 

3.3.2. Gegevensverzameling 
 
Middels gestandaardiseerde stellingen, wordt kwantitatieve data verzamelt, welke worden geanalyseerd 

met beschrijvende en verklarende statistiek. Om de verschillende variabelen te meten, wordt er een 

survey met stellingen opgesteld. De survey wordt online verstuurd naar de betrokken stakeholders. 

Deze stakeholders hebben twee weken de tijd om de survey te beantwoorden. Voorafgaand aan de 
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survey worden de stellingen voorgelegd aan diverse experts op het gebied van digitale transformaties 

in combinatie met EA. Dit is bedoeld als referentiekader, ter validatie en om waar dit nodig wordt geacht 

enkele stellingen te verduidelijken om zodoende begripsvaliditeit te waarborgen. 

 

Doordat er verschillende variabelen worden gebruikt om zowel de verantwoordelijkheden, 

deelarchitecturen als de agility te meten, wordt tijdens de survey gebruik worden gemaakt van 
meervoudige schalen. Meervoudige schalen minimaliseren de meetfouten waardoor de 

generaliseerbaarheid van de analyse vergroot wordt (Doorewaard & Tjemkes, 2019). Bij de 

dataverzameling wordt gebruik gemaakt van een 5-punts Likertschaal.  

 

De stakeholderanalyse wordt gebruikt om van tevoren de populatie te bepalen waarover data wordt 

verzameld. Nadat de surveys zijn afgenomen wordt begonnen met een statistische analyse. Een 

belangrijke toetsing die hierin plaatsvindt, is de betrouwbaarheid van de beschikbaar gekomen data. Dit 

wordt getoetst middels de Cronbachs Alfa (α). Cronbachs Alfa geeft de maat van betrouwbaarheid aan 
voor bijvoorbeeld vragenlijsten. De waarde van α is een ondergrens schatting die de betrouwbaarheid 

aangeeft.  

 

Naast de Cronbachs Alfa wordt factoranalyse toegepast. Een factoranalyse wordt gebruikt voor 

datareductie en om inzicht te krijgen in de structuur en samenhang van de data. Het vinden van een of 

meerdere stellingen die iets zeggen over dezelfde achterliggen variabel, is het doel van factoranalyse. 

Om de samenhang van de data te meten wordt gebruik gemaakt van een regressieanalyse. De 
samenhang kan liggen in de relatie tussen de verschillende variabelen. Daarnaast is het belangrijk te 

weten of deze samenhang significant is. Dit alles wordt gedaan met behulp van het statistische 

programma SPSS. 

 

3.3.3. Validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
 
Interne validiteit 
Interne validiteit heeft betrekking op dat de onderzoeker tijdens zijn onderzoek ook daadwerkelijk meet 

wat hij/zij getracht heeft te meten. In dit onderzoek trachten we het juiste te meten door gebruik te maken 
van een stakeholderanalyse die bepaald welke mensen tot de populatie behoren. Tevens vergroten we 

de begripsvaliditeit door de stellingen uit de survey tegen een expert aan te leggen en informeren we 

de onderzoekspopulatie tijdig om de tijdsduur van de survey te beperken. 

 

Externe validiteit 
Externe validiteit gaat over de mate waarin het onderzoek door andere onderzoekers generaliseerbaar 

is en gaat dus ook over de generaliseerbaarheid van de resultaten. Dit is in kwantitatief onderzoek 
echter lastig doordat er verschillende variabelen worden gebruikt om de verschillende architecturen te 

meten. Daarom wordt er tijdens de survey gebruik gemaakt van meervoudige schalen, meervoudige 

schalen minimaliseren de meetfouten waardoor de generaliseerbaarheid van de analyse vergroot wordt. 

Daarnaast wordt tijdens de statistische analyse de betrouwbaarheid van de beschikbaar gekomen data 
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gemeten. Dit kan worden getoetst middels de Cronbachs Alfa (α). Cronbachs Alfa geeft de maat van 

betrouwbaarheid aan voor vragenlijsten.  

 
Constructvaliditeit 
Constructvaliditeit betreft de validering van de survey aan de hand van de toetsing van een theoretische 

verwachting (hypothese) en daarmee ofwel de survey kan aantonen dat het daadwerkelijk het begrip of 
het construct dat het wilde meten heeft gemeten, ofwel dat de survey mogelijk iets anders heeft 

gemeten. Door de stellingen aan diverse experts voor te leggen, voor het daadwerkelijk uitzetten van 

de survey onder de onderzoekspopulatie, proberen we een eerste indicatie te verkrijgen over de 

constructvaliditeit van de survey. De terugkoppeling hiervan wordt meegenomen voor de definitieve 

survey.  

 
Indruksvaliditeit 
Indruksvaliditeit gaat in de basis over de mate waarin een instrument, in dit geval de survey, de indruk 
wekt het relevante te meten, door de mate van kennis van de ondervraagde en daarmee valide is. Zoals 

reeds aangegeven zullen de stellingen eerst door diverse experts worden beoordeeld. Echter is de 

survey voor eenmalig gebruik opgesteld, waardoor de validiteit van het assessment niet volledig kan 

worden vastgesteld. 

 

Om toch te trachten een zo hoog mogelijke indruksvaliditeit te creëren zullen de stellingen uit de survey 

eerst worden voorgelegd aan diverse experts. Zij zullen de stellingen beoordelen en daarbij een goede 
eerste indicatie geven over de in hoeverre de survey valide is. De antwoorden van de experts op de 

stellingen uit de survey geven een goede indicatie in hoeverre dit van toepassing is. Vervolgens wordt 

de onderzoekspopulatie tijdig geïnformeerd over nut en noodzaak van het onderzoek middels een 

contactpersoon. 

 

Betrouwbaarheid 
Het begrip betrouwbaarheid wordt volgens (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2015) aangeduid als de mate 

waarin bij herhaling van hetzelfde onderzoek, onder dezelfde omstandigheden ook dezelfde uitkomst 
heeft. Om de betrouwbaarheid van de methode te vergroten, wordt tijdens de casestudie gebruik 

worden gemaakt van een survey, tevoren zullen de stellingen tegen experts aan worden gelegd om 

zodoende begripsvaliditeit te vergroten. Daarnaast zorgt de stakeholderanalyse ervoor, om van tevoren 

de populatie te bepalen waarover data worden verzameld. Tezamen bewaakt deze methode de reductie 

van meetfouten. Bij de statistische analyse van de verkregen data wordt de betrouwbaarheid van 

diezelfde data getoetst aan de hand van de Cronbachs Alfa. 

 
Ethische aspecten 
De populatie wordt tijdig geïnformeerd over deelname aan het onderzoek. Daarbij is het 

vanzelfsprekend dat de populatie vrijwillig en zonder valse voorwendselen meewerkt aan het 

onderzoek. Daarbij worden de gegevens van de respondenten te allen tijde anoniem blijven en wordt 
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er op een correcte en zorgvuldige manier omgegaan worden met de gegevens, zoals aangeven in de 

Notitie Wetenschappelijke Integriteit. Tevens worden er geen financiële middelen ingezet. 
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4. Uitvoering 
 
In dit hoofdstuk zullen de stakeholderanalyse (4.1) en het ontwerp van de gestandaardiseerde survey 

(4.2) worden beschreven. Figuur 4 is de visuele weergave van de gestructureerde aanpak voor dit 

onderzoek. 

 

 

 
 

 
4.1. Stakeholderanalyse 

 
De beschreven onderzoeksaanpak schrijft voor te beginnen met de stakeholderanalyse om zodoende 

de onderzoekspopulatie voor het onderzoek weer te geven. Toepassing van EA leert ons drie 
deelarchitecturen zoals beschreven door (Korhonen & Poutanen, 2013). Op basis van de beschrijvingen 

van deze deelarchitecturen zijn de verantwoordelijke functies geïdentificeerd. De stakeholders die deze 

functies bekleden zijn de basis voor de onderzoekspopulatie. 

 

Binnen de deelarchitecturen vallen meerdere functies, elk met eigen focusgebieden, 

verantwoordelijkheden en belangen, welke zijn gebaseerd op een tweetal stakeholder kenmerken. Voor 

de eerste set aan kenmerken zijn de typeringen van Freeman (2010) gebruikt. Freeman (2010) maakt 
een onderscheid tussen actieve en passieve stakeholders. De tweede set aan kenmerken komen voort 

uit het onderzoek van Mitchell, Agle, & Wood (1997). Zij beoordelen functies op de kenmerken macht, 

legitimiteit en of urgentie. De volledige lijst met functies van stakeholders en bijbehorende kenmerken 

zijn in tabel 6 toegepast. Een uitgebreide beschrijving van de kenmerken zijn terug te vinden in bijlage 

6. Samengevoegd zeggen deze kenmerken iets over de saillantie van de stakeholder, ofwel de invloed 

die de stakeholders hebben op EA bij de adoptie van een digitale technologie. 

 

Figuur 4: Onderzoeksaanpak 
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Tabel 6: Stakeholders 

Korhonen & 
Poutanen, 
2013 

Freeman 
R. E., 
2010 

Mitchell, 
Agle, & 
Wood, 1997 

Belang 
En

te
rp

ris
e 

Ar
ch

ite
ct

 

Ec
o/

so
ci

o -
te

ch
ni

sc
h  

Actief Macht Verantwoordelijk voor het analyseren van trends, 

frameworks en best practices. En het identificeren van 
bedrijfsbehoeftes in samenhang met externe factoren. 

Legitimiteit Overkoepelend overzicht op de organisatie en op de 

hoogte zijn van haar capaciteiten en mogelijkheden. 

Urgentie Verifiëren dat de IT-strategie is afgestemd op de missie 

van de organisatie. 

So
lu

tio
n 

ar
ch

ite
ct

 

So
ci

o-
te

ch
ni

sc
h 

 

Actief Macht Evalueert alle zakelijke vereisten en bedenkt oplossingen 

in de vorm van producten of diensten. 

Legitimiteit Centrale rol bij de inspanningen van een organisatie om 

nieuwe technologische oplossingen te introduceren en 

met succes te implementeren. 

Urgentie Toezicht houden op alle technologische risico's en ervoor 

zorgen dat de beschreven oplossing consistent blijkt te 

zijn en aan alle noodzakelijke vereisten voldoet. 

Bu
si

ne
ss

 

ar
ch

ite
ct

 Actief Legitimiteit Ontwikkelt en beheert de business architectuur en de 

procesarchitectuur vanuit de strategie. 

Urgentie Stelt architectuur standaarden op en bewaakt deze. 

IT
-s

ys
te

em
 

en
gi

ne
er

 

Te
ch

ni
sc

h  

Passief Legitimiteit Configureert de technische specificaties van een nieuw 

systeem, test deze en verricht regelmatig 

onderhoudswerk. 

Urgentie Verantwoordelijk voor het optimaal laten werken van 

systemen. 

IT
-s

ys
te

em
 

ar
ch

ite
ct

 

Passief Legitimiteit Analyseert en beveelt de juiste combinatie van 

architectuur componenten aan om een organisatiedoel te 

bereiken. 

Urgentie Verantwoordelijk voor het succesvol definiëren van de 

architectuur. 

 

Doelgerichte steekproef 
Zoals in het technisch ontwerp beschreven wordt er bij de selectie van de populatie gebruik gemaakt 

van een doelgerichte steekproef door het feit dat er specialistische kennis nodig is over zowel EA en 
zijn toepassing als digitale transformaties in de praktijk. De keuze voor de stakeholders komt voort uit 

het onderzoek van Korhonen & Poutanen (2013). Zij beschrijven in hun onderzoek de verschillende 

functies binnen de deelarchitecturen. Als primaire bron voor het selecteren van personen is gebruik 
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gemaakt van het professionele netwerk van de onderzoeker. In totaal zijn 73 personen gevraagd deel 

te nemen aan de survey.  

 
4.2. Ontwerp gestandaardiseerde survey 

 
Om de variabelen te meten zijn deze geoperationaliseerd en onderverdeeld in indicatoren. Deze 

indicatoren zijn benoemd in hoofdstuk 3.3 en vertaald naar meervoudige schalen. De volledig 

uitgewerkte lijst met stellingen zijn terug te vinden in bijlage 7 t/m 9. 

 

Ter verantwoording van de constructvaliditeit zijn de stellingen voorgelegd aan een aantal experts. Dit 

zorgt ervoor dat de beschreven items ook daadwerkelijk passen bij de indicatoren. Naast dit 

controlemechanisme voor de relatie tussen de items en de indicatoren is de expert review ook verankerd 
in het onderzoek ten behoeve van correct, helder en eenduidige vraagstelling. Tabel 7 bevat een 

overzicht van de hypothesen en codes van bijbehorende variabelen en items. 

 
Tabel 7: Hypotheses, variabelen en item codes 

Hypothesen Onafhankelijke 
variabelen 

Item(s) Afhankelijke 
variabele 

Item(s) 

H1: Een juiste inrichting van de Ecosysteem Architectuur heeft een positief effect op de agility van 

de organisatie 

H1: AE - A AE- Ecosysteem 
Architectuur 

E-AT – E-UA –  
E-RR – E-QM – 

E-CM – E-AM – 

E-BP 

A - Agility A-EM – A-FL –  
A-SP – A-QC –  

A-IC 

H2: Een juiste inrichting van de Socio-technische Architectuur heeft een positief effect op de Agility 

van de organisatie 

H2: AS - A AS- 

SocioTechnische 

Architectuur 

S-RT – S-DA – S-

AB – S-CD – S-

CO – S-AD 

A - Agility A-EM – A-FL –  

A-SP – A-QC –  

A-IC 

H3: Een juiste inrichting van de Technische Architectuur heeft een positief effect op de Agility van 

de organisatie 

H3 AT – Technische 

Architectuur 

T-RA – T-MP – T-

MD – T-AD – T-

AO – T-MO 

A - Agility A-EM – A-FL –  

A-SP – A-QC –  

A-IC 
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5. Resultaten 
 
Er zijn in totaal 73 aantal survey ’s verstuurd. Hiervan zijn 43 ingevulde surveys ontvangen. De populatie 

is voorafgaand aan het onderzoek geïnformeerd via een begeleidende mail met zowel een agenda als 

een informatieve uitleg over het doel van het onderzoek.  Via een online tool is de foutmarge berekend, 

deze komt neer op een percentage van: 9.65%. Het betrouwbaarheidsniveau dat is gebruikt bedraagt 

95%. De betrouwbaarheid wordt bepaald door de foutmarge1  en het behaalde 
betrouwbaarheidsniveau2.   

 

Voorbeeld: Indien een stelling door 80% van de respondenten wordt beantwoord met ‘4’, op een 

schaal van 1 tot 5, ligt de kans dat de gehele populatie het antwoord ‘4’ invult tussen de 70,35% 

en 89,65% met een betrouwbaarheidsniveau van 95%. 

 

Dit onderzoek bevat de meningen van verschillende stakeholders, welke vanuit de stakeholderanalyse 

(4.1) naar voren zijn gekomen als personen of groepen die belangen of invloed hebben op de uitkomst 
van de adoptie van een digitale technologie. Binnen deze definitie (3.2) zijn er vijf stakeholdergroepen 

gedefinieerd, te noemen Enterprise Architect, Solution Architect, Business Architect, IT-Systeem 

Engineer en IT-Systeem Architect. Tabel 8 geeft het aantal ingevulde surveys per stakeholdergroep 

weer. 

 
Tabel 8: Aantal respondenten per stakeholdergroep 

 Enterprise 
Architect 

Solution 
Architect 

Business 
Architect 

IT-Systeem 
Engineer 

IT-Systeem 
Architect 

Aantal Respondenten 14 8 8 11 2 

 

5.1. Data Cleansing 

 
De eerste stap in het uitvoeren van een statistische analyse is het klaarmaken van de dataset, dit wordt 
ook wel data cleansing genoemd. De stellingen die in de survey ‘s zijn opgesteld bevatten kwantitatieve 

waardes welke zijn gekoppeld aan een Likertschaal. In totaal zijn er 95 stellingen geformuleerd. Daarvan 

gingen 35 stellingen over de Ecosysteem Architectuur, 30 stellingen over de Socio-Technische 

architectuur en 30 stellingen over de Technische Architectuur. Bij het opstellen van de stellingen is 

rekening gehouden met de vraagstelling, zodat in de analyse niet omgekeerd gecodeerd hoefden te 

worden. 

  

 
1 Foutmarge: nauwkeurigheid van de antwoorden in de steekproef ten opzichte van de populatie (Doorewaard & 
Tjemkes, 2019) 
2 Betrouwbaarheidsniveau: geeft aan in hoeverre de resultaten waarschijnlijk overeenkomen met de antwoorden 
van de hele populatie door middel van een percentage (Doorewaard & Tjemkes, 2019) 
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5.2. Voorbereiding statistische analyse 

 
Als tweede stap in het uitvoeren van een statistische analyse moet de dataset worden getest op 

bruikbaarheid. Nagegaan wordt of de opgestelde stellingen (hierna: item) kunnen worden 

samengevoegd tot één variabele. Deze stap wordt uitgevoerd om te onderzoeken of meerdere items 
kunnen worden samengevoegd tot één construct. Daarbij komt dat de verschillende items hetzelfde 

begrip dienen te meten en daarmee geschikt zijn om een gemiddelde te creëren. Om de bruikbaarheid 

van de data te kunnen meten worden er twee stappen uitgevoerd: een betrouwbaarheidsanalyse3 en 

een factoranalyse4. Om de betrouwbaarheid en validiteit te garanderen worden deze stappen iteratief 

doorlopen. 

 

De betrouwbaarheid is getoetst aan de hand van de Cronbach’s Alpha5. De Cronbach’s Alpha is een 
getal tussen nul en één, die de mate van homogeniteit meet (de mate waarin de items hetzelfde meten). 

Indien Alpha = 0 is, is er geen homogeniteit en indien Alpha = 1 is meten de items exact hetzelfde. In 

de praktijk wordt Alpha = 0.8 als voldoende beschouwd en bij een gering aantal items wordt ook wel 0.6 

gehanteerd. Naast de Cronbach’s Alpha is er ook gekeken naar de correlatiecoëfficiënt. Deze kan als 

maatstaf worden genomen om een positieve samenhang te vergroten. Doorewaard & Tjemkes (2019) 

geven aan dat de waarde tussen twee items in een correlatiematrix > 0,2 moet zijn. De resultaten van 

de volledige betrouwbaarheidsanalyse zijn terug te vinden in bijlage 10. 

 
Ter voorbereiding op de factoranalyse is er gebruik gemaakt van de KMO-test 6en de Bartlett-test7. 

Deze tests gaan na of de dataset wel geschikt is voor een factoranalyse. De KMO-test berekend of de 

gegeven antwoorden op de stellingen voldoende samenhang hebben én voldoende onderscheid 

vertonen. Doorewaard & Tjemkes (2019) geven daarbij aan dat bij de KMO-test de vuistregel van   >0,60 

moet worden gehanteerd. De Bartlett-test berekend of de verschillende items een onderlinge 

samenhang hebben en daarmee een gezamenlijke structuur aanbrengen in de data waarbij Sig. kleiner 

dan .005 moet worden gehanteerd. De uitgebreide analyse is terug te vinden in bijlage 11. 
  

 
3 Betrouwbaarheidsanalyse: Een betrouwbaarheidsanalyse wordt gebruikt om te controleren of een 
meetinstrument betrouwbaar is in het produceren van gelijke soort resultaten onder gelijke soort condities 
4 Factoranalyse: Is een techniek die voor een groot aantal variabelen een kleiner aantal achterliggende variabelen 
identificeert 
5 Cronbach’s Alfa: wordt gebruikt om de mate van samenhang (interne consistentie) tussen meerdere 
enquêtevragen te meten 
6 KMO-test: De Kaiser-Meyer-Olkin-test is een statistische maat om te bepalen hoe geschikt gegevens zijn voor 
factoranalyse 
7 Bartlett-test: een statistische toets op homoscedasticiteit, d.w.z. dat een aantal normaal verdeelde populaties 
gelijke varianties hebben 
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Tabel 9: Resultaten van de betrouwbaarheidsanalyse, KMO-test en Barlett-test 

Variabele Items Cronbach’s 
Alfa  

KMO Bartlett’s 
Test of 
Sphericity 

PCA % 

Ecosysteem 

Architectuur 

6 .864 .627 .007 53.753 

Agility (in 
Ecosysteem) 

5 .842 .753 .009 83.642 

SocioTechnische 

Architectuur 

5 .840 .699 <.001 56.976 

Agility (in 

SocioTechnisch) 

5 .854 .810 <.001 56.691 

Technische 

Architectuur 

6 .934 .753 <.001 74.401 

Agility (in 

Technisch) 

5 .947 .788 <.001 79.557 

 
Uit de bovenstaande resultaten blijkt dat de variabele Ecosysteem Architectuur niet geschikt is voor 

factor analyse. Dit komt doordat de correlatie tussen de variabele niet hoog genoeg is. Dit houdt in dat 

de nulhypothese (waarbij alle correlaties 0 zijn) niet verworpen kan worden. De uitkomsten uit de 

normaalverdeling moeten uitblijken of verder onderzoek naar deze variabelen mogelijk is. 

 
Naast de bovenstaande resultaten die betrekking hebben op de betrouwbaarheid en de onderlinge 

samenhang van de data, is de data ook geanalyseerd op regressie factoren. Hierbij is de data 

gecontroleerd op outliers (extreme waardes). Door middel van boxplots worden outliers gevisualiseerd 

aan de hand van sterretjes en rondjes, waarbij een rondje, een milde uitschieter betreft. Figuur 5 laat 

zien dat er twee outliers te vinden zijn voor de variabele agility binnen Ecosysteem. 

 
Figuur 5: Outliers voor variabele agility binnen ecosysteem architectuur 
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De twee outliers zijn bekeken in de originele data en er blijkt geen sprake van ‘straight lining’, dit 

fenomeen kan optreden wanneer een respondent de stellingen te snel wil invullen. Uit zowel de overige 

antwoorden als de invulduur blijkt dit niet het geval. Om die reden zijn de twee outliers gewinsorized8 

omdat deze ver van de whisker9 afliggen. De data is opgenomen in een nieuwe variabel waarbij de 

uitschieters zijn terug gebracht naar de een-na-hoogste en een-na-laagste waarde plus en min één. 

Figuur 6 geeft de nieuwe boxplot weer. De resultaten van de overige variabelen staan in bijlage 12. 

 

 
Figuur 6: Winsorized variabele agility binnen ecosysteem architectuur 

 
5.3. Normaalverdeling 

 
Voordat de hypotheses kunnen worden getoetst en de regressieanalyse kan worden uitgevoerd, is er 

gekeken naar de normaalverdeling10, lineariteit11, homoscedasticiteit12 en multicollineariteit13. Om de 

normaalverdeling te analyseren is er gebruik gemaakt van de Shapiro-Wilk test. Daarbij is er sprake van 

een normaalverdeling als de gegevens zich clusteren rond de trendlijn. Middels de Q-Q plot wordt 

vervolgens de lineariteit grafisch weergegeven. Dit geeft aan in hoeverre de gegevens normaal verdeeld 
zijn. Dit houdt in dat alle punten op een rechte lijn moeten liggen, of dat er een duidelijk patroon te zien 

moet zijn. Tabel 10 geeft weer dat zowel de onafhankelijke- en afhankelijke variabelen zich clusteren 

rond de trendlijn en dat hun relatie lineair is. Uitgebreide analyse is terug te vinden in bijlage 13. 

 
8 Winsorized: het rekenkundig gemiddelde van een reeks getallen waarvan een aantal van de laagste en de 
hoogste waarden vervangen zijn door naastliggende laagste en hoogste waarde 
9 Whisker: de horizontale lijnen van een boxplot, de whiskers eindigen in een waargenomen waarde  
10 Normaalverdeling: een normaalverdeling is een (grafische) weergave van een verdeling van een bepaalde 
populatie die overeenkomt met de statistische verwachtingen 
11 Lineariteit: een term waarmee wordt aangegeven dat een grootheid recht evenredig en gelijkvormig verandert 
met de variatie van een tweede grootheid. 
12 Homoscedasticiteit: de variantie van een variabele die gelijk is voor meerdere groepen of dat de variantie van 
de foutterm gelijk is 
13 Multicollineariteit: statistisch fenomeen waarin twee of meer verklarende variabelen in een regressiemodel 
sterk gecorreleerd zijn 
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Tabel 10: Q-Q plot 

 

 

 

H1: Ecosysteem 
Architectuur (AE) – 

Agility (A) 

 
 

 

 

 

H2: SocioTechnische 

Architectuur (AS) – 
Agility (A) 

 

 
 

 
 

H3: Technische 

Architectuur (AT) – 

Agility (A) 

 
 

 

Eveneens moeten de relaties homoscedasticiteit zijn. Hierbij beoordeel je het spreidingsdiagram van de 
gestandaardiseerde residuen tegen de gestandaardiseerde voorspelde waarde. Tabel 11 toont de 

homoscedasticiteit van de gegevens aan middels spreidingsdiagrammen. De uitgebreidere 

homoscedasticiteit uitkomsten zijn terug te vinden in bijlage 14. 
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Tabel 11: Homoscedasticiteit 

 

 

 

 
H1: Ecosysteem 

Architectuur (AE) – 

Agility (A) 

 
 

 

 

 

 

 
H2: SocioTechnische 

Architectuur (AS) – 

Agility (A) 

 

 
 

 

 

 

 
 

H3: Technische 

Architectuur (AT) – 

Agility (A) 
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Als laatste wordt de multicollineariteit gemeten. Deze analyseert of er een sterke onderlinge samenhang 

is tussen de onafhankelijke variabelen. Indien de VIF-waarden groter is dan tien, treedt multicollineariteit 

op. Zoals in tabel 12 te zien is treedt er geen enkel geval multicollineariteit op. De uitgebreidere 

multicollineariteit uitkomsten zijn terug te vinden in bijlage 15. 

 
Tabel 12: Multicollineariteit 

 Variabelen VIF-waarden 
H1 Ecosysteem Architectuur (AE) – Agility (A) 1,000 
H2 SocioTechnische Architectuur (AS) – Agility (A) 1,000 
H3 Technische Architectuur (AT) – Agility (A) 1,000 

 
5.4. Stakeholder perspectieven 

 
Onderstaande figuren laten zien hoe de stakeholders per deelarchitectuur op de verschillende 

constructen hebben geantwoord. Het is hierbij interessant de verhoudingen per stakeholder op de 

verschillende stellingen af te zetten tegen de verwachtingen vanuit de stakeholderanalyse.  

 
5.4.1. Ecosysteem Architectuur 

 
Voor de ecosysteem architectuur heeft de stakeholder groep Enterprise Architect aangegeven wat voor 

invloed de verschillende verantwoordelijkheden hebben op de agility van een organisatie bij de adoptie 

van een digitale technologie. De verantwoordelijkheden betreffen architectural tools (EAT), use of 

architecture (EUA), roles and responsibilities (ERR), quality management (EQM), commitment and 

motivation (ECM), use of an architectural method (EAM) en budget and planning (EBP). 

 

In figuur 7 valt op dat het item EBP laag scoort. De stakeholders geven daarbij aan dat een zorgvuldige 

budgettering en planning organisaties niet helpt om een digitale technologie gemakkelijk te 

implementeren zonder grote organisatorische veranderingen en investeringen. Daarnaast geven de 

stakeholders aan dat een goede budgettering en planning er niet voor zorgt dat een digitale technologie 
sneller kan worden geïmplementeerd. 
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5.4.2. Socio-technische architectuur 
 
Voor de socio-technische architectuur hebben de stakeholders Business architect, Enterprise architect 

en Solution architect aangegeven wat de invloed van de verschillende verantwoordelijkheden is op de 
agility van een organisatie bij de adoptie van een digitale technologie. De verantwoordelijkheden zijn 

als volgt: architectural roles and training (SRT), development of architecture (SDA), alignment with 

business (SAB), coordination of developments (SCD) consultation (SCO) en maintenance of the 

architectural deliverables (SAD). 

 

Figuur 8 laat zien dat de stakeholdergroep Enterprise architect de stellingen over de ontwikkeling van 

architectuur (SDA) gemiddeld van minder belang vinden dan de andere stakeholders. Dit is in lijn met 

de verwachting vanuit de stakeholderanalyse waarbij de urgentie vanuit deze groep ligt bij het verifiëren 

van de IT-strategie welke moet zijn afgestemd op de missie van de organisatie. En minder ligt bij het 

toezicht houden op technologische risico's, zorgen dat de beschreven oplossing consistent zijn en of 

aan alle architectuur standaarden wordt voldaan, zoals bij de andere twee stakeholdergroepen het geval 

is. 
 

5.4.3. Technische architectuur 
 
Voor de technische architectuur hebben de stakeholders IT system engineer en IT systeem architect 

aangegeven wat de invloed van de verschillende verantwoordelijkheden is op de agility van een 

organisatie bij de adoptie van een digitale technologie verantwoordelijkheden. Daarbij zijn de volgende 

items meegenomen: relationship to the as-is state (TRA), maintenance of the architectural process 

(TMP), maintenance of the architectural deliverables (TMD) alignment with the development process 
(TAD), alignment with operations (TAO) en monitoring (TMO). 
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Figuur 9 laat zien dat de IT System Architect op ieder item hoger scoort dan de IT System engineer.  
Als dit gegeven afgezet wordt tegen de urgentie en legitimiteit van de stakeholders is dit in lijn met de 

gegeven antwoorden op de stellingen, omdat de items te maken hebben met het onderhouden en 

afstemmen van de architectuur binnen een organisatie en minder met het configureren, testen en 

onderhouden van de nieuwe technologie. 
 

5.5. Toetsen hypotheses 
 
In deze paragraaf worden de hypotheses getoetst. Hiervoor is gebruik gemaakt van een enkelvoudige 

regressieanalyse. De toetsing van de hypothese moet de vraag beantwoorden of er een verband 

bestaat tussen de verschillende verantwoordelijkheidsniveaus (AE, AS en AT) en de agility van een 

organisatie bij de adoptie van een nieuwe technologie (A). De uitgebreide regressie analyse kan worden 

teruggevonden in bijlage 16. 

 
Hypothese 1 stelt dat het gebruik en een juiste inrichting van een Ecosysteem Architectuur (AE) een 

positief effect heeft op de agility (wendbaarheid) van een organisatie (A). 

 

Deze conclusie kan worden getrokken omdat uit de analyses naar voren komt dat het regressiemodel 

bruikbaar is om de agility te voorspellen. De Model Summary geeft een samenvatting van het model. 

Daarbij vertelt de R-kwadraat (R-Square) dat 86,9% van de wendbaarheid (agility – A) wordt verklaard 

door de het gebruik en de juiste inrichting van de Ecosysteem Architectuur. De overige 13.1% wordt 

dus verklaard door andere factoren. 
 

Zoals verwacht heeft de onafhankelijke variabele (AE) invloed op de afhankelijke variabele (A). Bij de 

ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (B=0.616) wordt een P-waarde (Sig) gegeven die kleiner is 

dan 0,05. Voor hypothese 1 geldt dat wanneer de Ecosysteem Architectuur (AE) met 1 punt omhoog 

gaat, voorspelt kan worden dat de agility (A) van een organisatie met 0,616 omhoog gaat. Waarmee we 

kunnen concluderen dat hypothese 1 kan worden aanvaard.  

 

0

5

10

15

20

25

30

TRA TMP TMD TAD TAO TMO

IT System Engineer IT System Architect

0
10
20
30
40

TRA

TMP

TMD

TAD

TAO

TMO

Helemaal mee eens

Mee eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Figuur 9: Beoordeling stakeholders op technische architectuur stellingen 



 39 

De variantieanalyse (ANOVA) is gebruikt ter controle van R-kwadraat. Er wordt in dit model 

geanalyseerd of er voldoende onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende datapunten. 

Het model geeft de F-ratio (F) en de bijbehorende significantiewaarde (Sig.) van die F-ratio weer. Voor 

hypothese 1 betreft de F-ratio (F) 66,59, wat significant is bij p < 0,001 (omdat de waarde in kolom Sig. 

minder is dan 0,001).  

 
Dit resultaat geeft aan dat er minder dan 0,1% kans is dat een F-ratio van deze omvang voorkomt als 

de nulhypothese waar zou zijn. Daarom kunnen we concluderen dat het regressiemodel resulteert in 

een significant betere voorspelling van agility (A). De algemene conclusie die kan worden getrokken is 

dat de variabel in het model een goede voorspeller is. Een samenvatting van de bovenstaande 

gegevens is weergegeven in tabel 13. 

 
Tabel 13: Uitkomsten regressie H1 

 Predictor Dependent 
Variable 

R-Square Regressiecoëfficiënt P-waarde F-ratio 

H1 Ecosysteem 
Architectuur 

Agility 
(windsorized) 

86,9% 0.616 <0,001 66,59 

 
Hypothese 2 stelt dat het gebruik en een juiste inrichting van een Socio-technische Architectuur (AS) 

een positief effect heeft op de agility (wendbaarheid) van een organisatie (A). Het R-kwadraat is 91,8% 

van de wendbaarheid (agility – A) en wordt verklaard door de het gebruik en de juiste inrichting van de 

Socio-technische Architectuur.  

 

De onafhankelijke variabele (AS) heeft invloed op de afhankelijke variabele (A). De 

ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (B=0.888) geeft een P-waarde (Sig) die kleiner is dan 0,05. 
Voor hypothese 2 geldt dat wanneer de Sociotechnische Architectuur (AS) met 1 punt omhoog gaat, 

voorspelt kan worden dat de agility (A) van een organisatie met 0,888 omhoog gaat. Waarmee 

hypothese 2 kan worden aanvaard.  De F-ratio (F) geeft 179,71 weer, wat significant is bij p < 0,001 

(omdat de waarde in kolom Sig. minder is dan 0,001). Een samenvatting van de bovenstaande 

gegevens is weergegeven in tabel 14. 

 
Tabel 14: Uitkomsten regressie H2 

 Predictor Dependent 
Variable 

R-Square Regressiecoëfficiënt P-waarde F-ratio 

H2 Socio-Tech 
Architectuur 

Agility  91,8% 0.888 <0,001 179,71 

 
Hypothese 3 stelt dat het gebruik en een juiste inrichting van een Technische Architectuur (AT) een 

positief effect heeft op de agility (wendbaarheid) van een organisatie (A). Het R-kwadraat (R-Square) 
geeft aan dat 100% van de wendbaarheid (agility – A) verklaard wordt door het gebruik en de juiste 

inrichting van de Technische Architectuur. Er worden dus niets verklaard door andere factoren. 
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De ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (B=1.0) geeft een P-waarde (Sig) die kleiner is dan 0,05. 

Een R-kwadraat van 100% betekent dat alles binnen agility (A) volledig kan worden verklaard door de 

onafhankelijke variabele (AT). De variantieanalyse geeft de F-ratio (F) en de bijbehorende 

significantiewaarde (Sig.) van die F-ratio weer. Voor deze hypothese is er geen F-ratio (F) omdat het R-

kwadraat 100% is. Een samenvatting van de bovenstaande gegevens is weergegeven in tabel 15. 

 
Tabel 15: Uitkomsten regressie H3 

 Predictor Dependent 
Variable 

R-Square Regressiecoëfficiënt P-waarde F-ratio 

H3 Technische 
Architectuur 

Agility  100% 1.0 <0,001 . 

 
In tabel 16 staan de volledige resultaten van de regressieanalyse. Zowel de numerieke resultaten als 

de samenvatting van de uitkomsten. 

 
Tabel 16: Overzicht regressie H1, H2 & H3 

  Agility 
  F p B R-kwadraat Hypothese 

aanvaard 
Voorspeller 

H1 Ecosysteem 
Architectuur 

66.559 <0.001 .616 .869 Ja Sterk 

H2 Sociotechnische 
Architectuur 

179.709 <0.001 .888 .918 Ja Sterk 

H3 Technische 
Architectuur 

- <0.001 1.00 1.000 Ja Sterk 

 
5.6. Reflectie resultaten op literatuur 

 
Door de achttien verschillende verantwoordelijkheden uit het DyAMM model van Steenbergen (2011) 

te koppelen aan drie verschillende maar onderling verbonden deelarchitecturen: (1) technische 

architectuur, (2) sociaal-technische architectuur en (3) ecosysteem architectuur zoals benoemd in het 

onderzoek van Korhonen & Poutanen (2013) is er een basis gelegd voor organisaties om EA binnen 

een organisatie in te richten.  
 

Deze inrichting kan organisaties bij de adoptie van digitale technologieën ondersteunen doordat het 

organisatiebreed wordt ingezet. Dit in tegenstelling tot de IT-architectuur die alleen de uitvoering en het 

beheer van het operationele bedrijfssysteem behandelt (Korhonen & Molnar, 2014). Volgens Bonnet 

(2009) is agility een belangrijke indicator van een succesvolle adoptie van een digitale technologie. 

Daarbij tonen de resultaten uit dit onderzoek aan dat de juiste invulling van verantwoordelijkheden, 

binnen de verschillende deelarchitecturen, een positief effect hebben op de agility van een organisatie 
bij de adoptie van een digitale technologie. 
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6. Discussie 
 
De resultaten van dit onderzoek geven een antwoord op de onderzoeksvraag. Daarbij is het van belang 

dat de resultaten generaliseerbaar en valide zijn. Door een gedegen onderzoeksopzet, waarbij eerst 

een literatuurstudie heeft plaatsgevonden, gevolgd door een empirisch onderzoek, heeft het onderzoek 

alle benodigde stappen uitgevoerd om een valide kwantitatieve analyse te kunnen uitvoeren over de 

resultaten van de uitgestuurd survey. Naar aanleiding van de resultaten wordt in deze paragraaf een 
algemene terugblik en reflectie gegeven op de resultaten. Daarbij zal ingegaan worden op de methode 

van onderzoek en de daaruit vloeiende resultaten en een aantal aandachtspunten die in acht moeten 

worden genomen. 

 

In het onderzoek is getracht te meten in hoeverre een inrichting van een ecosysteem, socio-technische 

of een technische architectuur (deelarchitectuur) invloed heeft op de wendbaarheid (agility) van een 

organisatie. Bij het operationaliseren van iedere deelarchitectuur zijn indicatoren toegevoegd aan het 

onderzoeksmodel. Deze indicatoren komen uit het volwassenheidsmodel van Steenbergen (2011). De 
samensmelting van deelarchitecturen met de indicatoren vanuit het volwassenheidsmodel is niet eerder 

via wetenschappelijk onderzoek onderzocht. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van diverse experts 

die gezamenlijk tot een koppeling tussen de indicatoren en de deelarchitecturen zijn gekomen. 

 

De afhankelijke variabele wendbaarheid (agility) van een organisatie komt voort uit het onderzoek van 

Bonnet (2009). In dit onderzoek worden twee variabele onderscheid die de effectiviteit van EA 

beschrijven. In dit onderzoek is de variabele alignment niet meegenomen, omdat een extra variabele 
dit onderzoek te omvangrijk had gemaakt. Vervolgonderzoek op deze variabele, en de combinatie van 

agility en alignment, maakt het mogelijk om breder effectiviteit van EA te meten met behulp van de juiste 

inrichting van de deelarchitecturen. 

 

In de opgestelde survey, met daarin verschillende stellingen per deelarchitectuur, is gebruik gemaakt 

van de Likertschaal. Deze 5-punts schaal zorgt ervoor dat de respondenten geen ruimte is geboden 

voor een toevoeging of enige nuance op de stellingen. Bij het gebruik van deze methode bestaat er dus 

een risico dat resultaten onderhevig zijn aan de subjectiviteit van de respondenten. De resultaten uit de 
survey zijn geanalyseerd op ‘straight lining’ wat impliceert dat de gegeven antwoorden valide zijn. 

 

Bij de kwantitatieve analyse zijn de verschillende indicatoren samengebracht tot één variabele. De 

achttien indicatoren uit het volwassenheidsmodel zouden het onderzoek anders te omvangrijk hebben 

gemaakt. Gekozen is om de indicatoren per deelarchitectuur samen te brengen tot drie variabelen (AE, 

AS, AT). Bij vervolgonderzoek is het mogelijk om de dataset te gebruiken om losse indicatoren af te 

zetten tegen de wendbaarheid (agility) van een organisatie. 
 

De betrouwbaarheid van de indicatoren is getoetst aan de hand van de Cronbach’s Alpha. Een aantal 

indicatoren scoorde hier laag, deze indicatoren zijn niet meegenomen in de verdere analyse. Binnen de 

deelarchitectuur ecosysteem geldt dit voor de indicator ‘budgeting and planning’, en voor de 
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deelarchitectuur socio-technisch geldt dit voor ‘coordination of developments’. Door het uitfilteren van 

deze indicatoren zijn de resultaten binnen de twee deelarchitectuur betrouwbaarder geworden. 

 

De resultaten tonen aan dat er een verwachting is dat wanneer een organisatie haar EA onderverdeeld, 

in drie deelarchitecturen en daarbij de achttien verschillende verantwoordelijkheden koppelt aan de 

deelarchitecturen, dit een direct effect heeft op de agility van een organisatie bij de adoptie van een 
digitale technologie. We zien in de resultaten dat de verschillende onafhankelijke variabelen 

(deelarchitecturen) in het model goede voorspellers zijn. Daarbij vertelt het R-kwadraat in hoeverre de 

onafhankelijke variabelen het resultaat agility voorspellen. In alle gevallen is het R-kwadraat hoog, wat 

inhoudt dat agility bij de adoptie van een digitale technologie wordt verklaard door het gebruik en de 

juiste inrichting van de deelarchitecturen. 

 

De invloed van stakeholders en de mogelijke gebruikskenmerken zijn in bij de kwantitatieve analyse 

niet meegenomen, wat het interessant maakt voor vervolgonderzoek. In de survey is wel rekening 
gehouden met de stakeholders. Voor iedere deelarchitectuur (indien noodzakelijk) begon de survey met 

de vraag over de functie van de respondent. De dataset maakt het dus mogelijk om te onderzoeken 

welk effect een type stakeholder heeft op de resultaten uit het onderzoek. 
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7. Conclusie 
 
Digitale transformaties hebben een cross functioneel karakter en moeten worden afgestemd op zowel 

de strategische als operationele strategieën van een organisatie. Deze afstemming blijkt vaak moeilijk 

en controversieel. Om deze uitdagingen te minimaliseren, wordt EA steeds belangrijker. Daarom is in 

dit onderzoek onderzocht welke rol EA en deelarchitecturen spelen bij de adoptie van een digitale 

technologie en wat dit doet met de agility van een organisatie. Daarbij is de volgende onderzoeksvraag 
geformuleerd: Hoe kan EA integraal worden ingezet om een organisatie te ondersteunen bij de adoptie 

van een digitale technologie? 

 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is het onderzoek opgesplitst in twee onderdelen, 

te noemen de literatuurstudie en het empirisch onderzoek. De antwoorden op de deelvragen binnen de 

literatuurstudie zijn beantwoord in het literatuuronderzoek. De deelvragen binnen het empirisch 

onderzoek zullen hieronder worden toegelicht. 

 

7.1. Betrokken stakeholders bij adoptie digitale technologie 
 
Toepassing van EA leert ons drie deelarchitecturen zoals beschreven door (Korhonen & Poutanen, 

2013). Op basis van de beschrijvingen van deze deelarchitecturen zijn de verantwoordelijke functies 

geïdentificeerd in hoofdstuk 4.1. Voor de deelarchitectuur ecosysteem is de functie Enterprise Architect 

geïdentificeerd. De deelarchitectuur Socio-Technisch bevat de functies: Enterprise Architect, Solution 
Architect en Business Architect. Tot slot bevat de deelarchitectuur technisch de functies: IT-systeem 

Engineer en IT-systeem Architect. 

 

7.2. Verantwoordelijkheden binnen EA bij adoptie digitale technologie 
 
EA kan volgens Korhonen & Poutanen (2013) worden opgesplitst in drie deelarchitecturen. Ecosysteem 

Architectuur - architectuur die betrekking heeft op het ontwerpen en voortdurend vernieuwen van de 

architectuur. Socio-Technische Architectuur – een architectuur die een belangrijke rol speelt als schakel 

tussen strategie en uitvoering. En de Technische Architectuur - een architectuur met een operationele 

focus welke zich richt op betrouwbaarheid en waarde realisatie. 
 

Binnen deze deelarchitecturen zijn een aantal verantwoordelijken te onderscheiden. Voor Ecosysteem 

Architectuur zijn dit: architectural tools – waarbij werken met architectuur wordt ondersteund door 

technologische hulpmiddelen. Use of architecture – de toepassing van architectuur in de praktijk. Roles 

and responsibilities – de rollen en verantwoordelijkheden rondom architectuur denken en handelen. 

Quality management – de kwaliteit van de architectuur. Commitment and motivation – de toewijding en 

motivatie van de stakeholders in de architectuur en use of an architectural method - de methode om 
architectuur veelzijdig te ontwikkelen zodat deze kan worden hergebruikt en effectief is. Voor de 

verantwoordelijkheid budgeting and planning – waarbij budgettering en planning helpen om het 
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architectuurproces te ontmystificeren. De resultaten geven aan dat niet met zekerheid te zeggen is of 

deze verantwoordelijkheid binnen de deelarchitectuur van Ecosysteem valt.   

 

Voor de Socio-technische Architectuur zijn verantwoordelijkheden als volgt: architectural roles and 

training – betreft de vaardigheden die architecten moeten bezitten om architecturen te ontwikkelen en 

over te dragen. Development of architecture - de ontwikkeling van een architectuur. Alignment with 
business – de afstemming met het bedrijfsleven en de mate waarin het architectuurproces aansluit bij 

wat een organisatie wil en kan. Consultation – de communicatie met verschillende stakeholders bij het 

ontwikkelen van architectuur en maintenance of the architectural deliverables – het onderhouden van 

architectuur producten (zoals normen, richtlijnen en modellen). Bij deze deelarchitectuur is voor de 

verantwoordelijkheid coordination of developments – waarbij architectuur als het sturingsinstrument om 

de inhoud van ontwikkelingen op elkaar af te stemmen wordt gezien, niet met zekerheid te zetten of 

deze verantwoordelijkheid binnen deze deelarchitectuur valt. 

 
Als laatste is de deelarchitectuur Technisch onderverdeeld verantwoordelijkheden: relationship to the 

as-is state – de beoordeling van de geschiktheid van de architectuur. Maintenance of the architectural 

process – het onderhouden van het architectuurproces om de effectiviteit en efficiëntie van architectuur 

te waarborgen. Maintenance of the architectural deliverables – het onderhouden van architectuur 

producten (zoals normen, richtlijnen en modellen). Alignment with the development process – het 

kanaliseren van veranderingen zodat bedrijfsdoelen op de meest effectieve manier worden bereikt. 

Alignment with operations – de afstemming met operations zodat principes en richtlijnen die 
operationeel belangrijk zijn, in de architectuur worden opgenomen en monitoring – het 

controlemechanisme ten behoeve van het laten aansluiten van ontwikkelwerk op de huidige 

architectuur. In deze deelarchitectuur kan voor alle verantwoordelijkheden worden gezegd dat 

betrouwbaar genoeg is bewezen dat deze componenten binnen de deelarchitectuur vallen. 

 

Voor het empirisch onderzoek is gekozen om één onderdeel binnen effectiviteit van EA bij de adoptie 

van digitale technologieën te onderzoeken. De wendbaarheid (agility) van een organisatie. Dit onderdeel 

is opgesplitst in external monitoring – wat de identificatie van veranderingen en kansen, en het 
vermogen om deze te vertalen naar nieuwe zakelijke en IT-initiatieven onderzoekt. Flexibility - wat de 

mogelijkheid onderzoekt om bij de invoering van nieuwe technologieën gemakkelijk organisatorische 

componenten aan te passen zonder grote veranderingen en/of investeringen. Speed – onderzoekt de 

snelste time-to-market, tijd om nieuwe technologieën te implementeren, medewerkers op te leiden en 

een versnelling van de end-to-end operatie. Quality & customalization – onderzoekt in hoeverre 

hoogwaardige en aanpasbare producten en diensten van de door de IT geleverde dienstverlening 

invloed hebben. En initiation of Change – wat het vermogen en de bereidheid van het management om 
wijzigingen door te voeren en nieuwe zakelijke initiatieven te implementeren onderzoekt. 
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De resultaten uit de kwantitatieve analyse tonen aan dat de juiste inrichting met verantwoordelijkheden 

binnen de deelarchitecturen een positief en significant effect hebben op de wendbaarheid (agility) van 

een organisatie. Daarmee zijn alle drie de opgestelde hypotheses aanvaard. 

 

7.3. Aanbevelingen 
 
Aanbevolen wordt om de tweede variabele omtrent effectiviteit van EA bij de adoptie van digitale 

technologieën, toe te voegen aan de huidige resultaten. Door de variabele “alignment” toe te voegen 
wordt een groter spectrum omtrent effectiviteit van EA afgedekt en kan een gewogen conclusie worden 

getrokken omtrent de juiste invulling van verantwoordelijkheden binnen de deelarchitecturen en het 

effect dat dit heeft op de effectiviteit van EA. 

 

Ook wordt aanbevolen om met vervolgonderzoek aan te tonen welke verantwoordelijkheden behoren 

tot welke deelarchitectuur. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van expert reviews omdat dergelijke 

wetenschappelijk onderzoek nog niet eerder is uitgevoerd. 
 

Daarnaast wordt aanbevolen om een verdere verdieping te doen per verantwoordelijkheid van de 

deelarchitectuur en een verdere verdieping op de losse indicatoren van de wendbaarheid (agility). In 

vervolgonderzoek kunnen alle indicatoren tegen elkaar worden afgezet, om te analyseren of bepaalde 

verantwoordelijkheden invloed hebben op specifieke indicatoren van wendbaarheid (agility). De huidige 

dataset kan worden gebruikt om de verschillende verantwoordelijkheden af te zetten tegen de 

verschillende indicatoren van wendbaarheid (agility) van een organisatie. 

 
In het onderzoek zijn de invloeden van stakeholders als modererende variabele niet meegenomen. In 

vervolgonderzoek zou deze modererende variabele meegenomen kunnen worden, waarmee kan 

worden onderzocht of de functies van de stakeholders invloed hebben op de verschillende 

verantwoordelijkheden binnen de deelarchitecturen. 
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8. Reflectie 
 
De reflectie bevat een persoonlijke reflectie op het onderzoeksproces en de behaalde resultaten van 

het onderzoek. Het onderzoeksproces wordt uiteengezet via de verschillende onderdelen die binnen dit 

onderzoek aanwezig zijn.  

 

Het zorgvuldig opzetten van een onderzoeksopzet vergt veel tijd en energie, maar is belangrijk voor een 
duidelijke afbakening van het onderzoeksproces. Door de enorme hoeveelheid publicaties binnen het 

domein “Enterprise Architectuur” is het belangrijk om goed af te kaderen in welk subdomein het 

onderzoek dient plaats te vinden.  

 

Voor dit onderzoek is voldoende de tijd genomen om een gedegen probleemstelling te formuleren. Deze 

probleemstelling fungeerde als leidraad voor het opzetten van de verschillende onderzoeksvragen. De 

onderzoeksvragen vormen het kader waarbinnen de literatuurstudie en empirisch onderzoek zijn 

uitgevoerd.  
 

Ter verantwoording van de onderzoeksaanpak zijn de genomen stappen gedetailleerd beschreven. De 

verschillende stappen om relevante publicaties te vinden zijn allemaal gedocumenteerd. De publicaties 

zijn vervolgens op een gestructureerde manier samengevat volgens de daarvoor geldende richtlijnen. 

Dit helpt om het onderzoek representeerbaar en generaliseerbaar te maken. Doordat de publicaties 

worden samengevat en vanuit daar conclusies worden getrokken, wordt er kennis opgedaan van het 

deeldomein.  
 

Doordat alle stappen gestructureerd zijn gedocumenteerd is het onderzoek generaliseerbaar voor 

andere onderzoekers, dit betekend echter nog niet dat het onderzoek extern valide is. De online 

steekproef berekening leert ons dat de gewenste steekproef moet bestaan uit 377. In dit onderzoek was 

dit echter niet haalbaar en is er een minimum gesteld op 30 respondenten. Doordat de stellingen 

voorgelegd zijn aan een populatie van 73 personen waarvan er 43 zijn ontvangen is het onderzoek niet 

volledig extern valide. In het onderzoek is wel getracht de externe validiteit te vergroten door gebruik te 

maken van een survey waarin meervoudige schalen zijn opgenomen waardoor meetfouten worden 
geminimaliseerd. Daarnaast is de data getoetst op betrouwbaarheid middels de Cronbachs Alfa. 

 

Om de interne validering te vergroten zijn diverse stappen uitgevoerd. De data is verzameld via een 

anonieme survey om een vertekening van deelnemers te voorkomen. Via een stakeholderanalyse is 

bepaald welke deelnemers tot de onderzoekspopulatie behoren en de stellingen zijn voorgelegd aan 

diverse experts om de begripsvaliditeit te vergroten. Het aantal respondenten (> 30) dat nodig is om 

een betrouwbaar onderzoek te doen is behaald. Daarnaast is ervoor gekozen om een survey uit 
maximaal 40 te vragen te laten bestaan om de duur van de survey niet te lang te maken. De deelnemers 

zijn van tevoren geïnformeerd over het aantal vragen per survey, het onderwerp per survey, de tijdsduur 

van de survey en de tijdsduur dat de survey kan worden ingevuld. Daarnaast is gebruik gemaakt van 

diverse bewezen kwantitatieve rekenmethodes om een juiste data-analyse te doen. 
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Zowel de constructvaliditeit als indruksvaliditeit zijn geborgd doordat er een duidelijke theoretische 

verwachtingen zijn opgesteld. Er is gebruik gemaakt van diverse experts om de stellingen in de survey 

te valideren, de experts hebben de stellingen beoordeeld op helderheid en duidelijkheid. De antwoorden 

van de experts op de stellingen uit de survey geven een goede indicatie in hoeverre dit van toepassing 

is. Op deze manier meet de data wat het hoort te meten. Echter is de survey voor eenmalig gebruik 

opgesteld, waardoor de validiteit van de survey niet volledig kan worden vastgesteld. Daarnaast had 
achteraf gezien de expertgroep uitgebreid moeten worden met IT-systeem engineer.  

 

Tijdens het empirisch onderzoek is er gekozen op een doelgerichte steekproef uit te voeren. Deze 

aanpak is gekozen door het feit dat er specialistische kennis vanuit een specifiek domein benodigd is. 

Door te beginnen met de stakeholderanalyse wordt er een basis gevormd over de verschillende 

stakeholders die nodig zijn om een gedegen onderzoek te doen. Gezien de korte duur van het 

onderzoek is de aandacht vooral gericht geweest op de verschillende variabelen (AE, AS, AT en A) en 

is de variabele functie (stakeholders) niet meegenomen in het onderzoek.  
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Bijlage 1: Zoekopdrachten binnen literatuurstudie 
 
 
Zoektermen Google Scholar 

Nr. Zoektermen Publicatie 
periode 

Datum zoekactie # 
gevonden  

URL 

1.a. “Definition digital 
transformation” 

Sinds 2020 26-10-2020 10 link 

1.b. "Development digital 
transformation" 

Sinds 2020 26-10-2020 6 link 

2.a. "Adoption digital 
transformation" 

Sinds 2018 26-10-2020 1 link 

2.b. “Culture digital 
transformation” 

Sinds 2016 14-11-2020 6 link 

2.c. "Development digital 
transformation" 

Sinds 2020 28-10-2020 6 link 

3.a. Definition "enterprise 
architecture" 

Sinds 2020 28-10-2020 1 link 

3.b. Development in 
“enterprise architecture" 

Sinds 2021 2-01-2021 45 link 

4.a. Adoption "enterprise 
architecture" 

Sinds 2020 28-10-2020 5 link 

4.b. Digital transformation 
"enterprise architecture" 

Sinds 2020 30-10-2020 6 link 

5.a. Responsibility 
“enterprise architecture” 

Sinds 2021 2-01-2021 22 link 

5.b. "Enterprise architecture 
maturity model" 

Sinds 2016 30-12-2020 62 link 

 
 
Zoektermen Research OU 

Nr. Zoektermen Filter  Publicatie 
periode 

Datum 
zoekactie 

# 
gevonden  

URL 

1. Digitale transformaties Master 
Thesis 

> 2015 5-11-2020 5 link 

2.  Enterprise Architecture Master 
Thesis 

> 2015 5-11-2020 22 link 
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Bijlage 2: Soorten steekproeven 
 

Soort steekproef Uitleg 
Quotasteekproef Een maximumaantal respondenten wordt vastgesteld, bijv. 25 mannen en 

25 vrouwen. 

Zelfselectie Mensen bepalen zelf of ze meedoen aan een steekproef, bijv. naar 

aanleiding van een advertentie waarin een aantal vereisten 

(eigenschappen/voorwaarden) voor respondenten staan vermeld. 

Doelgerichte 
steekproef 

Mensen met bepaalde kenmerken worden geselecteerd, bijv. typische 
gevallen zoals alleen maar mensen met een hartafwijking. 

Praktisch bruikbare 

steekproef 

Willekeurige respondenten (of subjecten) worden geselecteerd gelimiteerd 

door praktische beschikbaarheid, bijv. nog in leven zijnde Nederlandse 

veteranen uit de Tweede Wereldoorlog (waarvan de meeste zijn 

overleden). 

Sneeuwbalsteekproef Selectie van respondenten uit je eigen kenniskring en vervolgens 

kennissen van kennissen (of in het geval van literatuuronderzoek: selectie 

van artikelen op basis van referenties in de eerst geselecteerde artikelen). 
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Bijlage 3: Deelarchitecturen en definitie 
 

Deelarchitectuur Definitie 
Technische Architectuur 

(AT) 

Heeft een operationele focus en richt zich op de betrouwbaarheid en 

hedendaags assetgebruik en is gericht op waarde realisatie (Korhonen & 

Poutanen, 2013). Dit is het domein van traditionele IT-architectuur, 

ontwerp en ontwikkeling van dergelijke informatiesystemen. AT behandelt 

ook architectonische werkinstructies en kwaliteitsnormen, bijvoorbeeld 
ondersteuning bij implementatieprojecten, ontwikkelingsrichtlijnen en 

verandermanagement. Wat de organisatiestructuur betreft, zou AT 

betrekking hebben op het technische niveau van de organisatie 

(Thompson, 1967) (Parsons, 1960).  

Socio-technische 

architectuur (AS) 

Speelt een belangrijke rol als schakel tussen strategie en uitvoering 

(Korhonen & Poutanen, 2013). De bedrijfsstrategie wordt vertaald naar 

een samenhangend ontwerp van werk en organisatie, zodat de 

bedrijfsstrategie kan worden, inclusief IT (Doucet, Gøtze, Saha, & 

Bernard, 2008). AS gaat dus over het creëren van flexibiliteit en het 

vermogen tot veranderen in plaats van operationele optimalisatie. AS 

heeft betrekking op het managementniveau van de organisatie (Parsons, 

1960) (Thompson, 1967).   

Ecosysteem 

Architectuur (AE) 

Is een mogelijkheid die niet alleen betrekking heeft op het initiële ontwerp 

en de bouw van een robuuste organisatie, maar ook op de 

opeenvolgende ontwerpen en voortdurende vernieuwing van een 
organisatie (Korhonen & Poutanen, 2013). De architectuur moet co-

evolutie mogelijk maken en heeft betrekking op het institutionele 

organisatieniveau (Parsons, 1960) (Thompson, 1967).  
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Bijlage 4: Verantwoordelijkheden en definitie 
 

Verantwoordelijkheid Definitie 
Development of 

architecture 

De ontwikkeling van architectuur kan op verschillende manieren 

plaatsvinden, variërend van geïsoleerde, autonome projecten tot een 

interactief proces van continue facilitering. Hoe meer architectonisch 

ontwerp als een continu proces wordt opgenomen in het verandertraject 

van een organisatie, hoe groter de kans dat er echte waarde wordt 
toegevoegd. 

Use of architecture In de praktijk kunnen de toepassingen van architectuur variëren. Het kan 

slechts een kanaal voor informatie zijn, of het kan een middel zijn om 

individuele projecten te besturen of zelfs een hulpmiddel om de hele 

organisatie te beheren. 

Alignment with 

business 

Architectuur is gerechtvaardigd voor zover het bedrijfsdoelen ondersteunt 

en faciliteert. Afstemming met het bedrijfsleven heeft te maken met de 

mate waarin het architecturale proces aansluit bij wat het bedrijf wil en 

kan. 

Alignment with the 
development process 

Architectuur moet veranderingen zodanig kanaliseren dat de 
bedrijfsdoelen op de meest effectieve manier worden bereikt. De relatie 

tussen het architectuurproces en het ontwikkelproces moet hierbij 

ondersteunen, of het nu gaat om proces-, organisatie- of IT-ontwikkeling. 

Alignment with 

operations 

De afstemming met operations en maintenance (O&M) werkt wederzijds: 

principes en richtlijnen die operationeel belangrijk zijn, moeten in de 

architectuur worden opgenomen en op basis van die architectuur moeten 

parameters worden opgelegd aan O & M-activiteiten. 

Relationship to the as-

is state 

Bij het beoordelen van de geschiktheid van de architectuur moet men zich 

realiseren dat er al een reeks omstandigheden bestaat, die zijn eigen 
mogelijkheden en onmogelijkheid heeft. Als deze relatie met de as-is-staat 

wordt genegeerd, bestaat het gevaar dat de organisatie weinig kan doen 

met haar elegant opgestelde scenario's voor toekomstige architectuur. 

Roles and 

responsibilities 

Als de rollen en verantwoordelijkheden rondom architectonisch denken en 

handelen voor iedereen helder en ondubbelzinnig worden geschetst, 

wordt voorkomen dat discussies en meningsverschillen over architectuur 

in het ongewisse raken. 

Coordination of 

developments 

In een organisatie vinden een (groot) aantal ontwikkelingen op allerlei 

terreinen min of meer tegelijkertijd plaats. Sommige van deze 
ontwikkelingen hangen met elkaar samen. Architectuur is het 

sturingsinstrument om de inhoud van dergelijke ontwikkelingen op elkaar 

af te stemmen. 
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Monitoring Het volstaat doorgaans niet om alleen te stellen dat projecten aan de 

architectuur moeten voldoen. Er is een controlemechanisme nodig. 

Quality management De succesvolle inzet van de architectuur hangt mede af van de kwaliteit 

ervan. 

Maintenance of the 

architectural process 

Net als elk ander proces moet het architecturale proces worden 

onderhouden. Dit is de enige manier om de effectiviteit en efficiëntie van 

architectuur te waarborgen. 

Maintenance of the 
architectural 

deliverables 

Het is niet voldoende om architectonische producten (zoals normen, 
richtlijnen en modellen) uit te geven; ze moeten ook worden onderhouden. 

Het onderhouden van architectonische producten betekent dat updates 

worden geleverd en verouderde producten worden geëlimineerd, indien 

nodig. 
 

Commitment and 

motivation 

Toewijding en motivatie van de belanghebbenden in de architectuur is van 

cruciaal belang om de architectuur op gang te brengen en succesvol te 

maken. Deze belanghebbenden zijn niet alleen de architecten, maar ook, 

en vooral, senior business en IT-management, plus projectmanagement. 

Architectural roles and 

training 

Architecten moeten niet alleen de vaardigheden bezitten om architecturen 

te ontwikkelen, ze moeten ook de kennis en het begrip hebben voor 

procesontwikkeling, systeemontwikkeling en technische infrastructuren. 

Daarnaast worden er hoge eisen gesteld aan hun sociale en 

managementvaardigheden. 

Use of an architectural 

method 

De methode om architectuur te ontwikkelen moet voldoende veelzijdig en 

generiek zijn om hergebruikt te kunnen worden, maar moet ook voldoende 

gespecificeerd zijn om effectief te zijn. 

Consultation Bij het ontwikkelen van architectuur is veel communicatie met 
verschillende stakeholders nodig. Stakeholders zoals business managers, 

proceseigenaren, informatiemanagers, projectmanagers en IT-specialisten 

zijn hierbij betrokken. 

Architectural tools Werken met architectuur kan worden ondersteund door architectonische 

hulpmiddelen. Door tools op een geïntegreerde manier te gebruiken, bij 

voorkeur met ondersteuning van een repository, worden de efficiëntie en 

effectiviteit ervan gemaximaliseerd. 

Budgeting and 

planning 

Zorgvuldige budgettering en planning helpen de architectuur te 

ontmystificeren. Het laat de organisatie ook zien wat ze kan verwachten. 
Budgettering en planning kunnen variëren van het opstellen van 

incidentele plannen tot het verzamelen van ervaringen uit het verleden 

met architectuur. 
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Bijlage 5: Agility indicatoren en definitie 
 

Agility indicatoren Definitie 
External Monitoring Identificatie van veranderingen en kansen, en het vermogen om deze te 

vertalen naar nieuwe zakelijke en IT-initiatieven. 

Flexibility Mogelijkheid om organisatorische componenten te veranderen zonder 

grote veranderingen en investeringen. 

Speed Kortste time-to-market, tijd om in te spelen op nieuwe technologieën, 

medewerkers op te leiden en een versnelling van de end-to-end operatie. 

Quality & 
customalization 

Hoogwaardige en aanpasbare producten en diensten van het bedrijf en 
van de IT. 

Initiation of Change Het vermogen en de bereidheid van het management om wijzigingen door 

te voeren en nieuwe zakelijke initiatieven te implementeren of te 

introduceren. 
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Bijlage 6: Kenmerken stakeholderanalyse Freeman (2010) en Mitchell, 
Agle & Wood (1997) 
 
Freeman (2010) gebruikt twee kenmerken. De twee kenmerken zijn als volgt gedefinieerd: 

● Actieve stakeholder: heeft (mede) zeggenschap over de vormgeving van EA en is in staat deze 

te beïnvloeden. 

● Passieve stakeholder: heeft geen (mede) zeggenschap over de vormgeving van EA en wordt 
erdoor beïnvloed. 

 

Mitchell, Agle & Wood (1997) gebruiken drie kenmerken. De drie kenmerken zijn als volgt gedefinieerd: 

● Macht: beschrijft een relatie tussen sociale actoren waarin de ene sociale actor, A, een andere 
sociale actor, B, iets kan laten doen dat B anders niet zou hebben gedaan. Daarnaast beschrijft 

macht de kans dat één actor binnen een sociale relatie in staat zou zijn om ondanks weerstand 

zijn eigen wil uit te voeren. 

● Legitimiteit: Mitchell, Agle & Wood (1997) gebruiken een brede definitie van de term legitimiteit: 
een algemene perceptie of veronderstelling dat de acties van een stakeholder wenselijk, 

fatsoenlijk of gepast zijn binnen een sociaal geconstrueerd systeem van normen, waarden, 

overtuigingen, en definities. Deze brede definitie is lastig toe te passen binnen een specifieke 

context. Daarom wordt in dit onderzoek teruggegrepen naar de meer pragmatische definities 

die Mitchell, Agle & Wood (1997) opsommen in hun onderzoek. Dit houdt in dat een stakeholder 

als legitiem wordt beschouwd indien: de organisatie en stakeholder een contractuele relatie 
hebben of wanneer de stakeholder een (morele) claim heeft op de organisatie (bijvoorbeeld 

wanneer stakeholder een legale claim heeft of wanneer de belangen van een stakeholder 

beschadigd worden bij slechte performance van het proces) of wanneer de stakeholder een 

bepaalde mate van risico loopt. 

● Urgentie: de mate waarin claims van stakeholders onmiddellijke aandacht vereisen. 
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Bijlage 7: Survey Ecosysteem Architectuur 
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Bijlage 8: Survey Socio-Technische Architectuur 
 

 
  



 58 

Bijlage 9: Survey Technische Architectuur 
 

 
  



 59 

Bijlage 10: Betrouwbaarheidsanalyse 
 

Ecosysteem Architectuur 
Initieel Nieuw 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=ArchitecturalTools UseOfArchitecture 
RolesAndResponsibilities QualityManagement 
    CommitmentAndMotivation 
UseOfAnArchitecturalMethod BudgetingAndPlanning 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS. 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=ArchitecturalTools UseOfArchitecture 
RolesAndResponsibilities QualityManagement 
    CommitmentAndMotivation UseOfAnArchitecturalMethod 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS. 

 
 

 

  

  
Agility (Ecosysteem Architectuur) 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=ExternalMonitoring Flexibility Speed QualityCustomalization InitiationOfChange 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS. 
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SocioTechnische Architectuur 
Initieel Nieuw 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=ArchitecturalRolesAndTraining 
DevelopmentOfArchitecture AlignmentWithBusiness 
    CoordinationOfDevelopments Consultation 
MaintenanceOfTheAchitecturalDeliverables 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS. 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=ArchitecturalRolesAndTraining 
DevelopmentOfArchitecture AlignmentWithBusiness 
    Consultation MaintenanceOfTheAchitecturalDeliverables 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS. 
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Agility (SocioTechnische Architectuur) 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=ExternalMonitoring Flexibility Speed QualityCustomalization InitiationOfChange 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS. 
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Technische Architectuur 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=RelationshipToTheAsisState MaintenanceOfTheArchitecturalProcess 
    MaintenanceOfTheArchitecturalDeliverables AlignmentWithTheDevelopmentProcess 
    AlignmentWithOperations Monitoring 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS. 
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Agility (Technische Architectuur) 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=ExternalMonitoring Flexibility Speed QualityCustomalization InitiationOfChange 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS. 
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Bijlage 11: Factoranalyse 
 

Ecosysteem Architectuur 
FACTOR 
  /VARIABLES ArchitecturalTools 
UseOfArchitecture 
RolesAndResponsibilities 
CommitmentAndMotivation 
    UseOfAnArchitecturalMethod 
QualityManagement 
  /MISSING LISTWISE 
  /ANALYSIS ArchitecturalTools 
UseOfArchitecture 
RolesAndResponsibilities 
CommitmentAndMotivation 
    UseOfAnArchitecturalMethod 
QualityManagement 
  /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION 
ROTATION 
  /PLOT EIGEN 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PAF 
  /CRITERIA ITERATE(25) 
  /ROTATION VARIMAX 
  /METHOD=CORRELATION. 
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Agility (Ecosysteem Architectuur) 
FACTOR 
  /VARIABLES ExternalMonitoring 
Flexibility Speed QualityCustomalization 
InitiationOfChange 
  /MISSING LISTWISE 
  /ANALYSIS ExternalMonitoring Flexibility 
Speed QualityCustomalization 
InitiationOfChange 
  /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION 
ROTATION 
  /PLOT EIGEN 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PAF 
  /CRITERIA ITERATE(25) 
  /ROTATION VARIMAX 
  /METHOD=CORRELATION. 
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SocioTechnische Architectuur 
FACTOR 
  /VARIABLES 
ArchitecturalRolesAndTraining 
DevelopmentOfArchitecture 
AlignmentWithBusiness 
    Consultation 
MaintenanceOfTheAchitecturalDeliverables 
  /MISSING LISTWISE 
  /ANALYSIS 
ArchitecturalRolesAndTraining 
DevelopmentOfArchitecture 
AlignmentWithBusiness 
    Consultation 
MaintenanceOfTheAchitecturalDeliverables 
  /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION 
ROTATION 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PAF 
  /CRITERIA ITERATE(25) 
  /ROTATION VARIMAX 
  /METHOD=CORRELATION. 
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Agility (SocioTechnische Architectuur) 
FACTOR 
  /VARIABLES ExternalMonitoring 
Flexibility Speed QualityCustomalization 
InitiationOfChange 
  /MISSING LISTWISE 
  /ANALYSIS ExternalMonitoring Flexibility 
Speed QualityCustomalization 
InitiationOfChange 
  /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION 
ROTATION 
  /PLOT EIGEN 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PAF 
  /CRITERIA ITERATE(25) 
  /ROTATION VARIMAX 
  /METHOD=CORRELATION. 
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Technische Architectuur 
FACTOR 
  /VARIABLES RelationshipToTheAsisState 
MaintenanceOfTheArchitecturalProcess 
    
MaintenanceOfTheArchitecturalDeliverables 
AlignmentWithTheDevelopmentProcess 
    AlignmentWithOperations Monitoring 
  /MISSING LISTWISE 
  /ANALYSIS RelationshipToTheAsisState 
MaintenanceOfTheArchitecturalProcess 
    
MaintenanceOfTheArchitecturalDeliverables 
AlignmentWithTheDevelopmentProcess 
    AlignmentWithOperations Monitoring 
  /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION 
ROTATION 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PAF 
  /CRITERIA ITERATE(25) 
  /ROTATION VARIMAX 
  /METHOD=CORRELATION. 
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Agility (Technische Architectuur) 
FACTOR 
  /VARIABLES ExternalMonitoring Flexibility 
Speed QualityCustomalization 
InitiationOfChange 
  /MISSING LISTWISE 
  /ANALYSIS ExternalMonitoring Flexibility 
Speed QualityCustomalization 
InitiationOfChange 
  /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION 
ROTATION 
  /PLOT EIGEN 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PAF 
  /CRITERIA ITERATE(25) 
  /ROTATION VARIMAX 
  /METHOD=CORRELATION. 
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Bijlage 12: Analyse Outliers 
 
 

Ecosysteem Architectuur 
EXAMINE VARIABLES=EcoArch 
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF HISTOGRAM 
NPPLOT 
  /COMPARE GROUPS 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL.  

 

 
Agility (Ecosysteem Architectuur) Old 
EXAMINE VARIABLES=Agility 
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF HISTOGRAM 
NPPLOT 
  /COMPARE GROUPS 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL.  

 

 
Agility (Ecosysteem Architectuur) Winsorized 
EXAMINE VARIABLES=Agility_Windsorized  
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF HISTOGRAM 
NPPLOT  
  /COMPARE GROUPS  
  /STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME  
  /CINTERVAL 95  
  /MISSING LISTWISE  
  /NOTOTAL. 
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SocioTechnische Architectuur 
EXAMINE VARIABLES=SocioArch 
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF HISTOGRAM 
NPPLOT 
  /COMPARE GROUPS 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL.  

 

 
Agility (SocioTechnische Architectuur) 
EXAMINE VARIABLES=Agility 
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF HISTOGRAM 
NPPLOT 
  /COMPARE GROUPS 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL. 
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Technische Architectuur 
EXAMINE VARIABLES=TechArch 
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF HISTOGRAM 
NPPLOT 
  /COMPARE GROUPS 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL.  

 

 

 
Agility (Technische Architectuur) 
EXAMINE VARIABLES=Agility 
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF HISTOGRAM 
NPPLOT 
  /COMPARE GROUPS 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL.  
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Bijlage 13: Normaalverdeling residuen 
 

H1: Ecosysteem Architectuur (AE) – Agility (A) 

 
 
H2: SocioTechnische Architectuur (AS) – Agility (A) 

 
 
H3: Technische Architectuur (AT) – Agility (A) 

 
 

 
Normaalverdeling residuen 
Onderstaande histogrammen bevatten de normale verdeling. Daarnaast is ook de Shapiro-Wilk test 
gebruikt. Deze test laat zien dat voor alle residuen voor de verschillende hypotheses de p-waarde 
hoger is dan 0,05 waarmee kan worden geconcludeerd dat de verdeling niet afwijkend is. 

H1: Ecosysteem Architectuur (AE) – Agility (A) 
 

 
H2: SocioTechnische Architectuur (AS) – Agility (A) 
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H3: Technische Architectuur (AT) – Agility (A) 
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Bijlage 14: Controle Homoscedasticiteit  
 

H1: Ecosysteem Architectuur (AE) – Agility (A) 

 
 
H2: SocioTechnische Architectuur (AS) – Agility (A) 

 
 
H3: Technische Architectuur (AT) – Agility (A) 
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Bijlage 15: Controle Multicollineariteit  
 

H1: Ecosysteem Architectuur (AE) – Agility (A) 

 
 
H2: SocioTechnische Architectuur (AS) – Agility (A) 
 

 
H3: Technische Architectuur (AT) – Agility (A) 
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Bijlage 16: Enkelvoudige regressieanalyse 
 

H1: Ecosysteem Architectuur (AE) – Agility (A) 

 

 

 
 
H2: SocioTechnische Architectuur (AS) – Agility (A) 

 

 

 
H3: Technische Architectuur (AT) – Agility (A) 
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