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Abstract 
Door de snel veranderde afzetmarkt, consumenteneisen, innovatie en technologische 
ontwikkelingen is binnen de horticultuur een integrale informatievoorziening een basisvoorwaarde 
voor succesvolle (externe) samenwerking. Deze integrale informatievoorziening moet gerealiseerd 
worden door één bedrijfsinformatiesysteem te implementeren in plaats van losse systemen.  
Organisaties ervaren deze implementatie als complex, omdat het ingrijpt op de architectuur waar 
onvoldoende inzicht in is. De horticultuur ervaart hierdoor drie tekortkomingen bij de implementatie 
van het bedrijfsinformatiesysteem: binnen een ruimte van onvoldoende flexibiliteit wordt niet 
gestructureerd gewerkt met het bedrijfsinformatiesysteem, de eisen van het bedrijfsinformatie-
systeem zijn niet gedetailleerd beschreven en de organisatie wordt niet gestuurd vanuit een 
overkoepelende bedrijfsvisie. 
 
Tijdens deze studie is onderzocht hoe deze tekortkomingen mogelijkerwijs middels Enterprise 
Architectuur (EA) kunnen worden beperkt/weggenomen. EA is een middel voor afstemming tussen 
bedrijfsprocessen en bedrijfsinformatiesystemen, waarbij organisatorische aspecten en omgeving in 
samenhang ontworpen worden. Dit garandeert transparantie, betere besluitvorming, 
efficiëntieverbetering en afstemming met strategische doelstellingen.  
 
Middels kwantitatief onderzoek is onderzocht of EA zorgt voor een succesvolle implementatie van 
het bedrijfsinformatiesysteem. Uit onderzoek blijkt dat het toepassen van EA direct ertoe leidt dat 
de organisatie gestuurd wordt vanuit een overkoepelende bedrijfsvisie. Daarnaast blijkt dat EA 
indirect in samenhang met andere aspecten een positieve bijdrage levert aan de andere twee 
tekortkomingen.  

Sleutelbegrippen 
Implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem, Enterprise Architectuur, Horticultuur 

 
 

 



iii 
 

Samenvatting 
De Nederlandse horticultuur is een innovatieve sector met een leidende internationale 
concurrentiepositie, waarin momenteel sprake is van een: veranderde afzetmarkt, consumenteisen, 
innovatie en technologische ontwikkelingen. Om deze concurrentiepositie te behouden, moeten 
organisaties onderling en met andere belanghebbenden samenwerken. Hiervoor vindt een 
transformatie plaats van het werken met één bedrijfsinformatiesysteem in plaats van losse 
systemen. De inzet van het bedrijfsinformatiesysteem zorgt voor tijdige en kwaliteitsvolle benodigde 
informatie om de bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever uit te kunnen voeren. Bij een 
bedrijfsinformatiesysteem is de opbouw van de architectuur vergeleken bij het gebruik van losse 
systemen anders. In de opbouw van de architectuur is onvoldoende inzicht. De horticultuur ervaart 
hierdoor tekortkomingen bij de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem. Hierdoor vindt 
geen succesvolle implementatie plaats. 
 
Enterprise Architectuur (EA) is een manier voor afstemming tussen bedrijfsprocessen en het 
bedrijfsinformatiesysteem, waarbij alle organisatorische facetten in samenhang worden ontworpen 
inclusief de relatie met de omgeving. Organisaties implementeren EA om flexibele processen en 
systemen te creëren.  
 

In dit onderzoek is de centrale onderzoeksvraag als volgt: 

In hoeverre zorgt EA voor een succesvolle implementatie van een bedrijfsinformatiesysteem binnen 

het domein van de horticultuur? 

 

Om een antwoord te kunnen geven op de centrale vraag is allereerst een theoretisch kader 
opgesteld. Het theoretisch kader beschrijft: wat een bedrijfsinformatiesysteem is, wat de kenmerken 
van een bedrijfsinformatiesysteem zijn en welke zichtbaar zijn binnen de horticultuur, welke 
tekortkomingen aanwezig zijn bij de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem binnen de 
horticultuur, wat EA is en hoe EA een bijdrage kan leveren aan het beperken/wegnemen van deze 
tekortkomingen. Een uitgebreide studie binnen het domein van de horticultuur laat zien dat van een 
succesvolle (gewenste situatie) implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem nog geen sprake is. 
Er zijn een aantal tekortkomingen geconstateerd. In deze studie is onderzocht hoe de drie 
belangrijkste tekortkomingen met behulp van EA kunnen worden opgelost. Zodat uiteindelijk een 
bedrijfsinformatiesysteem binnen de horticultuur ontstaat die voldoet aan alle kenmerken, 
waardoor een succesvolle implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem plaatsvindt. 
 
Wanneer deze drie tekortkomingen beperkt/weggenomen zijn, ziet de gewenste situatie als volgt 
eruit: 

1) Binnen een ruimte van flexibiliteit wordt gestructureerd gewerkt met het 
bedrijfsinformatiesysteem 

2) De eisen van het bedrijfsinformatiesysteem zijn gedetailleerd beschreven 
3) Op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie wordt de organisatie gestuurd tijdens het 

implementatietraject 
 
EA kan op drie verschillende niveaus ondersteuning bieden, waardoor een gewenste implementatie 
van het bedrijfsinformatiesysteem gecreëerd kan worden waarin de tekortkomingen zijn 
beperkt/weggenomen. EA bestaat uit drie denkscholen die elk gekenmerkt wordt door een scope en 
een aantal doelstellingen. Elke EA-school bouwt hierbij voort op de voorgaande door meer context  
in de vorm van doelstellingen en een bredere scope toe te voegen. Hieronder zijn de drie EA-scholen 
benoemd in volgorde waarbij de laatst genoemde de breedste scope bevat en meer doelstellingen 
gerealiseerd heeft. 
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De drie EA-scholen zijn: 

• Enterprise IT Architecting School → de lijm creëren tussen business en IT 

• Enterprise Integrating School → het koppelen van de strategie en uitvoering 

• Enterprise Ecological Adaptation School → het creëren van organisatorische innovatie en 
duurzaamheid 
 

De twee kernbegrippen ‘implementatie bedrijfsinformatiesysteem’ en ‘EA’ zijn geoperationaliseerd 
op basis van de literatuur. Dit is gebruikt voor het opstellen van de survey die in de horticultuur 
onder de stakeholders is uitgezet. Zij zijn werkzaam bij een veredelaar, kweker en/of expediteur. 
Daarnaast behoren ze tot één van de functiegroepen die een rol hebben bij de implementatie van 
het bedrijfsinformatiesysteem en EA. 
 
Het onderzoek heeft aangetoond dat alle EA-scholen voor minstens 40% toegepast worden binnen 
de organisaties van de horticultuur en dat ze allemaal direct een positieve bijdrage leveren aan het 
beperken/wegnemen van de tekortkoming ‘op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie wordt de 
organisatie gestuurd tijdens het implementatietraject’. Dit geldt niet voor de andere twee 
tekortkomingen. Mogelijk dat EA indirect met andere aspecten een positieve bijdrage levert aan de 
andere twee tekortkomingen, omdat de respondenten rechtstreeks hebben laten weten dat EA ook 
aan deze twee tekortkomingen een positieve bijdrage geleverd heeft. 
 
De vraag is of deze gepresenteerde resultaten geldig zijn voor de populatie, doordat de 
onderzoeksresultaten vanwege een doelgerichte en te kleine steekproef beperkt generaliseerbaar 
zijn. Hierdoor wordt aanbevolen om dit onderzoek te herhalen binnen de horticultuur en ook in 
andere particuliere sectoren. 
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Summary 
The Dutch horticulture sector is an innovative sector with a leading international competitive 
position. This currently includes a: changed sales market, consumer demands, innovation and 
technical developments. Horticulture organizations must work together and with other stakeholders 
to maintain this competitive position. For this, a transformation is taking place from working with 
one business information system instead of separate systems. The use of the business information 
system ensures timely and high-quality necessary information to conduct business processes more 
efficiently and effectively. In a business information system, the structure of the architecture is 
different compared to the use of separate systems. There is insufficient insight into the structure of 
the architecture. As a result, horticulture experiences shortcomings in the implementation of the 
business information system. As a result, no successful implementation takes place. 
 
Enterprise Architecture (EA) is a way for coordination between business processes and the business 
information system. All organizational facets, including the relationship with the environment, are 
designed in one context. Organizations implement EA to create flexible processes and systems.  
 
In this study, the central research question is as follows: 
To what extent does EA ensure a successful implementation of a business information system within 
the domain of horticulture? 
 
First, a theoretical framework has been drawn up to answer the central question. This theoretical 
framework describes what is a business information system, what are the characteristics of a 
business information system and which are visible within horticulture, which shortcomings are 
present during the implementation of the business information system within the horticulture 
sector, what is EA and how EA contributes to limiting these shortcomings. An extensive study within 
the domain of horticulture shows that a successful (desired situation) implementation of the 
business information system has not yet been achieved. A number of shortcomings have been 
identified. This study explored how to solve three main shortcomings using EA. So that ultimately a 
business information system within horticulture is created that meets all the characteristics, so that 
a successful implementation of the business information system takes place. 
 
When these three shortcomings are limited/removed, the desired situation looks like this: 

1) Within a space of flexibility, we work in a structured way with the business information 
system 

2) The requirements of the business information system are described in detail 
3) Based on an overarching company vision, the organization is guided during the 

implementation process  
 

EA can support from three distinct levels, enabling a desired implementation of the business 
information system to be created in which the shortcomings are reduced/removed. EA consists of 
three schools of thought, each characterized by a scope and a few objectives. Each EA school builds 
on the previous one by adding more context in the form of objectives and a broader scope. The 
three EA schools are listed below in order, with the latter containing the broadest scope and 
achieving more objectives. 
 
The three EA schools are: 
1) Enterprise IT Architecting School → creating the glue between business and IT 
2) Enterprise Integrating School → linking strategy and execution 
3) Enterprise Ecological Adaptation School → creating organizational innovation and  
              sustainability 
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The two core concepts 'business information system implementation' and 'EA' have been 
operationalized based on the literature. This was used to draw up the survey that was distributed 
among stakeholders in the horticulture sector. The stakeholders work for a breeder, grower and/or 
forwarder. In addition, it belongs to one of the function groups that have a role in the 
implementations of the business information system and EA. 
 
The research has shown that all EA-schools are applied for at least 40% within the horticulture 
organizations and they all make a direct positive contribution to limiting/removing the shortcoming 
'based on an overarching company vision, the organization is guided during the implementation 
process '. This does not apply to the other two shortcomings. It is possible that EA have with other 
aspects an indirectly positive contribution to the other two shortcomings, because the respondents 
stated directly that EA also made a positive contribution to these two shortcomings. 
 
The question is are these presented results valid for the population, because the research results are 
limited in generalizability due to a targeted and too small sample size. Therefore, it is recommended 
to repeat this research within the horticulture and in other private sectors. 
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Begrippenlijst en afkortingen 

Begrippen 
Begrip Definitie 

Bedrijfsinformatiesysteem  Een geïntegreerd systeem wat bestaat uit verschillende modules 
waarmee de meeste bedrijfsprocessen worden ondersteund middels 
realtime informatie. 

Digitale transformatie Een radicaal en evolutionair veranderingsproces waarvoor digitale 
technologieën nodig zijn, afstemming met de strategie en inschakeling 
van menselijke- en leiderschapsfactoren om een organisatie, bedrijfstak 
en/of samenleving te verbeteren 

Enterprise Architectuur Onder Enterprise Architectuur worden drie verschillende niveaus van 
toepassing verstaan (EA-niveaus/EA-toepassingen):  

1) Afstemming van de IT-middelen en bedrijfsprocessen 
2) Het beschrijven/uitvoeren van organisatorische aspecten als 

gehele samenhang, waarvanuit de bedrijfsstrategie wordt 
uitgevoerd 

3) Het beschrijven/uitvoeren van alle organisatorische 
              aspecten inclusief de relatie met de omgeving, waardoor  
              organisatorische innovatie en duurzaamheid plaatsvindt 

Enterprise Ecological Adaptation 
School 

Het creëren van organisatorische innovatie en duurzaamheid 

Enterprise Integrating School Het koppelen van de strategie en uitvoering 

Enterprise IT Architecting School De lijm tussen business en IT creëren 

Expediteur Organisatie die de ontvangen planten van de kweker vervoert naar de 
detailhandel 

Faalfactoren implementatie 
bedrijfsinformatiesysteem  

Factoren die zorgen tot uitstel van de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem  

Kweker Organisatie die zich bezighoudt met het kweken van planten 

Horticultuur Een sector waarbij (sier)gewassen worden geteeld 

Succesfactoren implementatie 
bedrijfsinformatiesysteem  

Factoren die een positief effect hebben op de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem  

Veredelaar Organisatie die nieuwe rassen maakt door planten te selecteren die 
over erfelijke eigenschappen beschikken 

Afkortingen 
Afkorting Betekenis 

EA Enterprise Architectuur 

EIAS Enterprise IT Architecting School 

EIS Enterprise Integrating School 

EEAS Enterprise Ecological Adaptation School 

GewenstBIS1 Binnen een ruimte van flexibiliteit wordt gestructureerd gewerkt met het 
bedrijfsinformatiesysteem 

GewenstBIS2 Eisen van het bedrijfsinformatiesysteem zijn gedetailleerd beschreven 

GewenstBIS3 Op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie wordt de organisatie gestuurd tijdens het 
implementatietraject 
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1. Introductie  

1.1. Inleiding 
De Nederlandse horticultuur is een innovatieve sector met een leidende internationale 
concurrentiepositie. De fysieke marktplaats gaat langzaam over naar een volledig digitaal 
handelsplatform. Deze transformatie vraagt aanpassingen van medewerkers, klanten, leveranciers, 
en systemen (Robbemond & Verdouw, 2012). De horticultuur werkte met meerdere informatie-
systemen en informatie werd handmatig verzonden naar externen. Deze eilandautomatisering is 
inefficiënt en foutgevoelig, waardoor een negatieve impact op de kwaliteit van informatie ontstaat. 
Dit beïnvloedt de organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, informatiesystemen en IT-infrastructuur 
(Korhonen & Halén, 2017). Teeltorganisaties zijn daarom één bedrijfsinformatiesysteem gaan 
implementeren die velen bedrijfsprocessen ondersteunen, deze implementatie is een uitdaging 
(Robbemond & Verdouw, 2012). Enterprise Architectuur, hierna EA genoemd, biedt een overzicht 
van de bedrijfsprocessen en informatiesystemen en hoe deze integratie plaatsvindt. Dit onderzoek 
focust op in hoeverre EA de implementatie van bedrijfsinformatiesystemen positief beïnvloedt. 

1.2. Gebiedsverkenning 

1.2.1. Bedrijfsinformatiesysteem en Enterprise Architectuur 
Een bedrijfsinformatiesysteem is ‘’een softwarepakket voor de planning en beheersing van 
meerdere bedrijfsprocessen in één geïntegreerd systeem, waardoor alle middelen van het bedrijf 
beheerd worden’’ (Robbemond & Verdouw, 2012, p.15). Het gebruik van een bedrijfsinformatie-
systeem, een nieuwe digitale technologie binnen de horticultuur, zorgt voor een radicaal en 
evolutionair veranderingsproces waarmee zakelijke verbeteringen worden behaald. Oftewel er is  
een digitale transformatie (Gong & Ribiere, 2020). De bedrijfsinformatiesystemen worden 
geïmplementeerd ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen. EA is een middel voor afstemming 
tussen de bedrijfsprocessen en het ‘bedrijfsinformatiesysteem’, waarbij alle organisatorische 
aspecten inclusief relatie met de omgeving in één samenhang ontworpen wordt (Lapalme, 2011). 

1.2.2. Horticultuur 
Binnen de horticultuur worden gewassen, zoals planten en groenten geteeld. Figuur 1 toont de 
keten, waarbij het gewas ‘plant’ als voorbeeld is genomen. Recent meest gebruikte digitale 

technologie is het bedrijfsinformatie-
systeem, waarbij losse systemen en 
papierwerk zijn losgelaten. Tijdens dit 
onderzoek wordt op deze technologie 
gefocust. Met de focus op het gewas 
‘planten’, omdat het succes van de 
horticultuur grotendeels te danken is 
aan de verkoop van planten. 
 

Figuur 1 Teeltketen  

1.3. Aanleiding/relevantie  
Snelheid, flexibiliteit en nauwkeurigheid zijn essentieel in de horticultuur (Beulens, Bloemhof, & 
Snels, 2010). Voor bedrijfsinformatiesystemen moet organisatorische flexibiliteit en veerkracht 
worden ingebouwd om te kunnen reageren op de snelle veranderingen (Korhonen & Halén, 2017).  
Een gedeeld denkpatroon en gemeenschappelijke visie tussen business en IT is hiervoor vereist. 
Deze verbinding komt totstand door EA. In bijvoorbeeld Griekenland en Rusland is onderzocht of EA 
de implementatie van een bedrijfsinformatiesysteem kan beïnvloeden.  
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Het creëren van een bedrijfsinformatiesysteem middels architecturale benadering garandeert 
transparantie, helpt bij besluitvorming en efficiëntie-verbetering bij productie (Ilin’, Levina, & 
Iliashenko, 2017). Het opstellen van deze EA-concepten geeft garantie dat de vereisten van het 
bedrijfsinformatiesysteem gebaseerd zijn op strategische doelstellingen (Panayiotou, Gayialis, 
Evangelopoulos, & Katimertzoglou, 2015). Binnen de wetenschap is voor de horticultuur onderzocht 
welke tekortkomingen voordoen bij de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem. Zover 
bekend is nooit wetenschappelijk onderzocht hoe de tekortkomingen beperkt/weggenomen worden 
middels het toepassen van EA. Door dit te onderzoeken wordt kennis bijgedragen over het ontstaan 
van een succesvollere implementatie, waarbij het bedrijfsinformatiesysteem voldoet aan al haar 
kenmerken. 

1.4. Probleemstelling 
Door de snel veranderde afzetmarkt, consumenteneisen, innovatie en technologische 
ontwikkelingen is binnen een organisatie een integrale informatievoorziening een basisvoorwaarde 
voor succesvolle samenwerking met klanten en partners. Dit vindt binnen de horticultuur plaats 
door een bedrijfsinformatiesysteem te implementeren (Beulens et al., 2010). Voor de realisatie van 
betrouwbare en actuele bedrijfsinformatie als input voor keteninformatie is een succesvolle 
implementatie een voorwaarde. Organisaties ervaren de implementatie als complex, omdat het 
ingrijpt op de architectuur waarbinnen de bestaande oplossingen ontwikkeld zijn. Een overzicht van 
de opbouw van deze architectuur ontbreekt. Daarnaast heeft ze in tegenstelling tot andere sectoren 
te maken met specifieke tuinbouwstandaarden die niet ontwikkeld zijn in standaardpakketten. 
Organisaties maken nu zelf koppelingen tussen systemen, wat leidt tot een ondoorzichtig complex 
van interfaces (Robbemond, Verdouw, & Kruize, 2015). Hierdoor worden keteninformatiesystemen, 
zoals digitale marktplaatsen minder goed gevoed. Wat de efficiëntie, snelheid en kwaliteit van de 
bedrijfsprocessen negatief beïnvloedt. Uit de praktijk is gebleken dat de implementatie van één 
bedrijfsinformatiesysteem zonder volwassen procesbeheersing geresulteerd heeft in een afname 
van een winstgevendheid van 7% (Robbemond & Verdouw, 2012). De probleemstelling luidt 
hiermee als volgt: De implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem wordt belemmerd binnen de 
keten van ontwikkeling, productie en distributie, specifiek binnen het domein van de horticultuur, 
waardoor geen integrale informatievoorziening plaatsvindt. 

1.5. Opdrachtformulering 
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen of EA helpt bij het beperken/wegnemen van de 
tekortkomingen van de implementatie van een bedrijfsinformatiesysteem, zodat een succesvolle 
implementatie plaatsvindt. Gebaseerd op de probleemstelling is de onderzoeksvraag:  
 
In hoeverre zorgt EA voor een succesvolle implementatie van een bedrijfsinformatiesysteem binnen 
het domein van de horticultuur? 
 
De onderzoeksvraag is beantwoord met literatuur- en empirische onderzoeksvragen. De 
literatuuronderzoeksvragen zijn input voor de empirische onderzoeksvragen, waarmee de 
onderzoeksvraag is beantwoord. 
 
Literatuuronderzoeksvragen: 
1. Wat is een bedrijfsinformatiesysteem en wat zijn de belangrijkste kenmerken ervan? 
2. In hoeverre zijn de bevindingen uit vraag 1 toepasbaar binnen de horticultuur? 
3. Welke tekortkomingen moeten beperkt/weggenomen worden om alle kenmerken van een 
bedrijfsinformatiesysteem toe te passen binnen de horticultuur? 
4. Wat wordt verstaan onder EA en welke bijdrage kan het leveren bij de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem? 
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5. Wat zijn de theoretische inzichten over het selecteren van stakeholders op zo’n manier dat een 
representatieve sample samengesteld kan worden? 
 
Met de eerste twee literatuuronderzoeksvragen is gecontroleerd of het bedrijfsinformatiesysteem 
binnen de horticultuur overeenkomt met de kenmerken van een bedrijfsinformatiesysteem.  
Hiermee ontstaat inzicht in welke kenmerken niet gerealiseerd zijn. De derde en vierde 
literatuuronderzoeksvraag zijn input voor de eerste en derde empirische onderzoeksvraag. Met de 
vijfde literatuuronderzoeksvraag wordt bekend welke methode het geschikts is om stakeholders te 
selecteren, hiermee ontstaat inzicht welke stakeholders tot representatieve sample behoren. Deze 
vraag is beantwoord in paragraaf 3.3. 

 
Empirische onderzoeksvragen: 
1. Wat zijn de bevindingen in de praktijk van het toepassen van EA om naar de gewenste 
implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem te komen? 
2. Welke stakeholders zijn van belang als representatieve sample voor dit onderzoek? 
3. Wat zijn de conclusies van dit onderzoek en hoe komt dit overeen met de literatuurbevindingen? 
 
De eerste empirische onderzoeksvraag creërt inzicht in de relatie tussen EA en de gewenste 
implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem. Voor het beantwoorden van deze empirische 
onderzoeksvraag worden de juiste stakeholders benaderd (empirische onderzoeksvraag 2). Tot slot 
worden de verschillen en overeenkomsten van empirisch- en literatuuronderzoek geconstateerd.  

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
Het onderzoek bestaat uit literatuur- en empirisch onderzoek. In Figuur 2 is het onderzoeksmodel 
gevisualiseerd, gebaseerd op de literatuur van Doorewaard en Verschuren (2015). 

 
Figuur 2 Onderzoeksmodel 

Het literatuuronderzoek naar een bedrijfsinformatiesysteem en kenmerken ervan,  
bedrijfsinformatiesystemen binnen de horticultuur, tekortkomingen van de implementatie van een 
bedrijfsinformatiesysteem, EA en de rol hiervan in relatie tot een bedrijfsinformatiesysteem, heeft 
een conceptueel model opgeleverd. Dit model is gevalideerd door experts, waardoor een definitief 
model gebruikt is voor empirisch onderzoek. De selectie van respondenten is bepaald middels een 
stakeholderanalyse. Uit empirisch onderzoek zijn resultaten ontstaan die geanalyseerd zijn en 
tegenover de literatuuronderzoeksresultaten bediscussieerd zijn, wat heeft geleid tot een conclusie 
en aanbevelingen. 
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2. Theoretisch kader 

2.1. Onderzoeksaanpak 
Met kritisch literatuuronderzoek is onderzocht welke wetenschappelijke kennis wel en niet bekend 
is over het onderwerp. Om tot een literatuuroverzicht te komen zijn vier stappen gevolgd (Saunders, 
Lewis, & Thornhill, 2019): het definiëren van zoektermen, zoektermen toepassen om zoekresultaten 
te creëren, publicaties beoordelen via beoordelingsrondes en publicaties selecteren. 

2.1.1. Zoektermen 
De zoekmethode Building Blocksmethode is toegepast om relevante literatuur te vinden. 
Vanuit de literatuuronderzoeksvragen zijn de kernbegrippen afgeleid en synoniemen hiervoor 
benoemd, die gezamenlijk de zoektermen vormen (Tabel 1). De wetenschappelijke artikelen over de 
relatie tussen EA en bedrijfsinformatiesystemen is beperkt, waardoor de zoekterm ‘Digitale 
Transformatie’ is gebruikt. Deze theorie is relevant, omdat de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem onderdeel is van digitale transformatie. Daarnaast is als synoniem voor 
bedrijfsinformatiesysteem een bedrijfsmanagementsysteem en enterprise resource planning 
systems gebruikt, omdat deze synoniemen specifiek gehanteerd worden binnen de horticultuur. 
 

 
Tabel 1 Zoektermen 

2.1.2. Zoeken 
Als zoekstrategie is de filtertechniek gebruikt om de rode draad te behouden, die in Tabel 2 is 
beschreven. 
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Tabel 2 Zoekstrategie (Bennis, 2017) 

2.1.3. Verwerken 
Voor reproductie is relevante informatie van de geselecteerde publicaties nodig, zodat ze gevonden 
worden voor vervolgonderzoek. Daarom zijn de bibliografische gegevens ervan benoemd in de 
referentielijst. In Bijlage 1 is per zoekactie de datum, hoeveelheid publicaties en URL benoemd. 

2.1.4. Beoordelen 
Een shortlist aan publicaties is ontstaan middels het uitvoeren van een aantal beoordelingsrondes 
waarbij beoordeeld is op relevantie en betrouwbaarheid (Tabel 3). 

 
Tabel 3 Beoordelingsrondes publicaties (Van Veen & Westerkamp, 2010) 

2.2. Uitvoering 
Met de genoemde zoektermen (par.2.1.1.) is met de zoekaanpak (par.2.1.2.) gezocht naar 
publicaties. 

2.2.1. Resultaat zoekacties 
Tabel 4 vermeldt de resultaten van de zoekacties, in Bijlage 1 staat de gedetailleerde uitwerking. 
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Tabel 4 Overzicht zoekresultaten 

2.2.2. Beoordeling zoekresultaten 
Na het beoordelen van de 18 gevonden artikelen via de zoekacties zijn 5 publicaties geselecteerd, 3 
artikelen zijn via de sneeuwbalmethode geselecteerd en 1 artikel is geadviseerd door de Open 
Universiteit. In Bijlage 2 is per literatuuronderzoeksvraag aangegeven welke artikelen geselecteerd 
zijn en welke niet. In Bijlage 3 is onderbouwd waarom de niet geselecteerde artikelen onvoldoende 
relevant of betrouwbaar waren voor dit onderzoek. 

2.3. Resultaten en conclusies 
Hieronder zijn de literatuuronderzoeksvragen beantwoord waarmee een conceptueel model is 
ontstaan die gebruikt is voor empirisch onderzoek. 

2.3.1. Wat is een bedrijfsinformatiesysteem en wat zijn de belangrijkste kenmerken ervan? 
Vanuit losstaande bedrijfsinformatiesystemen was het lastig om actuele en betrouwbare informatie 
te genereren. Er ontstond behoefte aan een bedrijfsinformatiesysteem waarbij alle 
bedrijfsprocessen in één systeem beheerd worden (Robbemond & Verdouw, 2012). Tegenwoordig is 
volgens Sasvari (2013, p.51) een bedrijfsinformatiesysteem ‘’een verzameling van personen, 
activiteiten en apparatuur die wordt gebruikt om informatie te verzamelen, te verwerken en op te 
slaan met betrekking tot de interne activiteiten, omgeving van het bedrijf en samen met alle 
transacties tussen het bedrijf en zijn omgeving’’. Ullah, Baharun, Nor, &Yasir (2018, p.4) benoemen 
deze verzameling ‘’een reeks geïntegreerde softwarepakketten met een gemeenschappelijke 
database, die de geïntegreerde informatie in realtime regelen en alle processen beheren over de 
functionele gebieden binnen de organisatie’’. Soliman en Karia (2015) benoemen specifiek het 
woord ‘multi-applicatiemodule’, die processen (zoals voorraden bijhouden en klantenservice) 
ondersteunt. 

 
In de bovenstaande definities van een bedrijfsinformatiesysteem zijn een aantal kenmerken 
benoemd (Sasvari, 2013; Soliman & Karia, 2015; Ullah et al., 2018). Allereerst is het systeem 
ontworpen inzake de bedrijfsprocessen die nodig zijn om doelstellingen te bereiken (transversaliteit 
(procesgerichte kijk)). Tussen deze verschillende processen vindt interactie plaats en daarmee is 
verbinding tussen functies en hiërarchische niveaus, waardoor integratie plaatsvindt. Daarnaast 
worden deze bedrijfsprocessen gesimuleerd. Het systeem integreert best practices in het veld. 
Daarnaast bestaat een bedrijfsinformatiesysteem uit modules. Ze staat bekend om haar volledigheid 
met een breed scala aan functies. 



7 
 

In het bedrijfsinformatiesysteem worden consistente gegevensdefinities ontwikkeld en 
onderhouden (homogenisatie). Hiermee wordt middels realtime geüpdatet informatie geavanceerde 
gegevensanalyse uitgevoerd ter gebruik bij besluitvorming. Tot slot wordt met een 
bedrijfsinformatiesysteem flexibel gewerkt, doordat organisatieveranderingen gevolgd worden. 
 
Conclusie 
Een bedrijfsinformatiesysteem is een geïntegreerd systeem wat bestaat uit verschillende modules 
waarmee de meeste bedrijfsprocessen worden ondersteund middels realtime informatie. Hierdoor 
worden organisatieveranderingen gevolgd en op basis daarvan worden besluiten genomen. In deze 
definitie zijn een aantal kenmerken van een bedrijfsinformatiesysteem benoemd: transversaliteit, 
integratie, modules, volledigheid, realtime geüpdatet informatie en flexibiliteit. Daarnaast heeft een 
bedrijfsinformatiesysteem drie andere belangrijke kenmerken: simulatie, best practices en 
homogenisatie. 

2.3.2. In hoeverre zijn de bevindingen uit vraag 1 toepasbaar binnen de horticultuur? 
Een aantal kenmerken van een bedrijfsinformatiesysteem zijn zichtbaar binnen de horticultuur. 
Robbemond en Verdouw (2012) benoemen dat een bedrijfsinformatiesysteem multifunctioneel is, 
het bestaat uit modules die verschillende bedrijfsprocessen ondersteunen. Volledigheid geldt niet 
geheel, want de standaardpakketten ondersteunen de sectorspecifieke functies niet (Verdouw & 
Beulens, 2013). Wel is integratie zichtbaar, de koppelingen tussen de functionaliteiten zijn ingedekt 
in het systeem. Ook het kenmerk ‘transversaliteit’ geldt. Het bedrijfsinformatiesysteem is leidend in 
het uitvoeren van de bedrijfsprocessen, waardoor managementinformatie up-to-date is en kan 
worden bijgestuurd. Vanwege bijsturing is er flexibiliteit (Robbemond & Verdouw, 2012). Of binnen 
de horticultuur een bedrijfsinformatiesysteem gekenmerkt wordt door homogenisatie, simulatie en 
best practices is onbekend, doordat het beperkt aantal wetenschappelijke literatuuronderzoeken 
hier niet over spreken. 
 
Conclusie 
Van de negen kenmerken van bedrijfsinformatiesystemen zijn vijf zichtbaar binnen de horticultuur: 
modules, integratie, transversaliteit, real-time geüpdatet informatie en flexibiliteit. Het kenmerk 
volledigheid gaat niet geheel op, doordat specifieke sectorfuncties afwezig zijn in de standaard 
bedrijfsinformatiesystemen. Van de kenmerken ‘homogenisatie’, ‘simulatie’ en ‘best practices’ is 
onbekend of deze zichtbaar zijn. 

2.3.3. Welke tekortkomingen moeten beperkt/weggenomen worden om alle kenmerken 

van een bedrijfsinformatiesysteem toe te passen binnen de horticultuur? 
Binnen de horticultuur zijn volgens Robbemond en Verdouw (2012) verschillende succes- en 
faalfactoren tijdens de oriëntatie-, selectie- en implementatiefase van het bedrijfsinformatie-
systeem. De succesfactoren hebben een positief effect op de implementatie en de faalfactoren 
zorgen tot uitstel. Per fase worden de succes- en faalfactoren aangegeven in Tabel 5. 
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Tabel 5 Succes- en faalfactoren implementatie bedrijfsinformatiesysteem  
 
Niet elk van deze succes- en faalfactoren lijken op dit moment het belangrijkst. Uit onderzoek van 
Robbemond en Verdouw (2012) is per fase geadviseerd op welke faalfactor de nadruk gelegd wordt, 
omdat deze het succes van de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem negatief 
beïnvloeden. Dit betreft drie faalfactoren (Tabel 6): 
 

 
Tabel 6 Belangrijkste faalfactoren implementatie bedrijfsinformatiesysteem 

 
Conclusie 
Binnen de horticultuur zijn de belangrijkste tekortkomingen van de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem: binnen een ruimte van onvoldoende flexibiliteit niet gestructureerd 
werken met het bedrijfsinformatiesysteem, eisen van het bedrijfsinformatiesysteem zijn niet 
gedetailleerd beschreven en de organisatie wordt niet gestuurd op basis van een overkoepelende 
bedrijfsvisie tijdens het implementatietraject. 

2.3.4. Wat wordt verstaan onder EA en welke bijdrage kan het leveren bij de implementatie 

van het bedrijfsinformatiesysteem? 
De huidige literatuur benoemt verschillende definities en frameworks van het begrip ‘EA’  
(Lapalme, 2011). Veel definiëren EA volgens Kotusev (2019) als een beschrijving van de onderling 
verbonden componenten van een onderneming om hun evolutie te begeleiden. Bij deze definitie 
ontstaat onduidelijkheid over twee belangrijke elementen: scope en doelstellingen. De scope duidt 
op het woord ‘onderneming’, een onderneming kan techno-economisch zijn tot en met het 
interacteren met de omgeving. Daarnaast wordt de doelstelling in de EA-definities niet direct 
gerelateerd aan een reeks bedrijfsdoelstellingen. 
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Lapalme (2011) geeft aan dat drie denkscholen omarmd worden waarin de soorten scopes en 
doelstellingen van EA in verwerkt zijn. De eerste school begint met de meest traditionele 
uitgangspunten en de laatste school omarmt het adaptief karakter wat voor IT-gestuurde 
bedrijfstransformatie vereist wordt om snel te reageren op veranderingen. (Lapalme, 2011). 
Hieronder wordt van elk EA-school de kenmerken beschreven (Lapalme, 2011), de focus ligt op de 
scope (in de tekst cursief weergegeven) en doelstellingen (in de tekst onderstreept). 
 
1. Enterprise IT Architecting School (EIAS) 
De motto van deze school is dat EA de lijm is tussen business en IT. Door het op één lijn brengen van 
de IT-middelen met de bedrijfsstrategieën worden de juiste IT-mogelijkheden ontwikkeld ter 
ondersteuning van de huidige en toekomstige bedrijfsbehoeften. Dit verbetert de uitvoering en 
bedrijfsvoering van de bedrijfsstrategie. 
 
Bij deze uitvoering wordt vooral IT beïnvloedt, waardoor de onderneming techno-economisch 
gecentreerd is. Dit betekent dat de onderneming naast de doelstelling ‘afstemmen van 
bedrijfsprocessen en IT’ focust op het ‘realiseren van IT-kostenreductie’ door hergebruik en 
ontdubbeling van technologie. De IT-middelen worden op gestructureerde manier gescheiden in 
(sub)componenten door modellen en views te gebruiken. Daarnaast worden bedrijfsstrategieën 
alleen gerealiseerd als ‘strategische IT-planningen worden opgesteld’. Tot slot is ‘business 
enablement’ een doelstelling, dit betekent dat technologiegedreven initiatieven ingezet worden die 
een grotere productiviteit van medewerkers mogelijk maken. Hiermee is de enterprise architect 
‘strategische planner en ontwerper’.  
 
Door de technische basis is de onderneming in staat om robuuste en complexe technologische 
oplossingen te ontwerpen. Doordat alleen naar het aspect ‘IT’ wordt gekeken is het onhaalbaar om 
technologische oplossingen succesvol te implementeren in grotere organisatorische context. 
 
2. Enterprise Integrating School (EIS) 
De EIS-school geeft aan dat de focus op alleen het aspect ‘IT’ niet adequaat is. De motto van deze 
school is dat EA de link is tussen strategie en uitvoering. Deze is gebaseerd op systeemdenken, wat 
betekent dat alle aspecten (waaronder IT) van de onderneming ontworpen worden in samenhang, 
zodat de ondernemingsstrategie uitgevoerd kan worden door algehele samenhang tussen 
organisatieaspecten te maximaliseren. Door de onderneming zo te ontwerpen dat de gewenste 
dynamiek wordt versterkt en ongewenste wordt afgezwakt, worden de gewenste bedrijfsstrategieën 
bereikt. Hiervoor moeten tegenstellingen tussen beleidslijnen en structuren verminderd worden net 
als de tegenstrijdigheden met de gewenste bedrijfsstrategieën. 
 
Vanwege het systeemdenken worden uitgebreide oplossingen ontworpen waarbij rekening 
gehouden wordt met verschillende ondernemingsaspecten. Ondernemingen worden efficiënter 
door onnodige tegenstrijdigheden te verminderen. Net als de EIAS-school is deze school kwetsbaar 
voor het creëren van ontwerpen voor niet-langetermijnstrategieën. 
 
3. Enterprise Ecological Adaptation School (EEAS) 
Bij deze school vindt net als de andere EA-scholen het creëren van bedrijfsstrategieën en het 
ontwerpen van organisaties plaats. Net als EIS-school wordt gefocust op het verminderen van 
tegenstellingen. Echter, een systematische benadering is onvoldoende voor het ontwerpen van 
ondernemingen, de interactie tussen de onderneming en haar omgeving is noodzakelijk. 
 
De motto van deze school is dat EA ‘het middel is voor organisatorische innovatie en duurzaamheid’. 
Organisatorisch leren vindt plaats door alle ondernemingsaspecten en de relatie met haar omgeving 
te ontwerpen om innovatie en aanpassing van de onderneming aan de omgeving mogelijk te maken. 
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Met deze denkrichting wordt de voortdurende aanpassing (co-evolutie) tussen onderneming en 
omgeving bevordert, evenals de samenhang tussen ondernemingen. Daartegenover vereist deze 
school ondernemingen die bereid zijn om grote veranderingen van management en 
strategieontwikkeling te accepteren, en een omgeving die doelbewust kan worden beïnvloed. 
Middels deze EEAS school biedt EA voordelen van de eerste twee EA-scholen en zorgt het ervoor dat 
de onderneming reageert op omgevingsomstandigheden. 
 
Zoals hierboven is beschreven bouwt elke EA-school voort op de voorgaande door meer 
doelstellingen en een bredere scope toe te voegen. Als ondernemingen willen overleven en bloeien, 
moeten ze overstappen op een meer holistische denkwijze. Voor een implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem moet minimaal de EA-school ‘EIS’ toegepast worden (van de Wetering, 
Kurnia, & Kotusev, 2021). 
 
Conclusie 
Lapalme (2011) heeft de drietal scopes en samenstellingen van doelstellingen gecombineerd tot drie 
EA-scholen. Figuur 3 toont onderaan de scopes en aan de linkerkant de samenstellingen van 
doelstellingen. Wanneer de scope techno-economisch geldt en de doelstellingen die focussen op de 
lijm tussen business en IT, past de onderneming ‘EIAS-school’ toe. Wanneer daarnaast de scope 
systeemdenken en de doelstellingen die focussen op de link tussen strategie en uitvoering van 
toepassing zijn, geldt de ‘EIS-school’. Als tot slot de doelstellingen die behoren tot organisatorische 
innovatie en duurzaamheid en de scope ‘interactie tussen onderneming en omgeving’ aanwezig is, 
geldt de ‘EEAS-school’. 
 
Als ondernemingen willen overleven en bloeien, moeten ze een EA-school toepassen die een 
holistische denkwijze bevat. Voor een implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem betekent dit 
dat minimaal EIS-school toegepast moet worden. 
 

 
Figuur 3 EA-scholen 
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2.4. Conclusie literatuuronderzoek 
Binnen de horticultuur wordt het ‘bedrijfsinformatiesysteem’ toegepast om eilandautomatisering na 
te laten. Drie tekortkomingen hebben impact hebben op het succes van de implementatie van een 
bedrijfsinformatiesysteem en in TO-BE situatie als volgt eruit zien (Robbemond & Verdouw, 2012):  
 

• Binnen een ruimte van flexibiliteit wordt gestructureerd gewerkt met het 
bedrijfsinformatiesysteem  

• Eisen van het bedrijfsinformatiesysteem zijn gedetailleerd beschreven 

• Op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie wordt de organisatie gestuurd tijdens het 
implementatietraject 
 

EA biedt met verschillende niveaus (EIAS, EIS en EEAS) ondersteuning aan het beperken/wegnemen 
van deze tekortkomingen. EA en Implementatie bedrijfsinformatiesysteem zijn binnen de 
horticultuur empirisch getoetst om aan te tonen of een relatie is tussen EA en de gewenste 
implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem. Figuur 4 toont het conceptueel model. 
 

 
Figuur 4 Conceptueel model 

De onafhankelijke variabele ‘EA’ staat met drie toepassingsniveaus genoemd. Uit 
literatuuronderzoek blijkt dat EA een positieve bijdrage kan leveren bij de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem. Voor een concrete meting van EA-niveau binnen de horticultuur, is 
onderzoek gedaan naar de definitie van EA. Momenteel is geen gedeelde betekenis van EA. Wel zijn 
drie EA-toepassingsniveaus met ieder een eigen veronderstelling met als doel om een startpunt te 
creëren van een gedeelde betekenis. Als alleen getoetst was op EIT, ontstond een verkeerd beeld als 
EIT afwezig was en de andere niveaus wel aanwezig waren. Waardoor ook de kans op een verkeerde 
meting tussen EA en de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem. 
 
De afhankelijke variabele ‘Implementatie bedrijfsinformatiesysteem’ staat met drie tekortkomingen 
benoemd die in gewenste situatie beperkt/weggenomen zijn. Tijdens dit onderzoek is getoetst of 
deze tekortkomingen zich voordoen of hebben voorgedaan om de betrouwbaarheid te verhogen van 
de resultaten uit eerder onderzoek. Wanneer de tekortkomingen niet aanwezig zijn geweest, kon de 
invloed van EA erop niet gemeten worden. Met als gevolg geen antwoord op de onderzoeksvraag. 

2.5. Doel van het vervolgonderzoek 
Tot dusver heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar EA binnen de horticultuur en hoe EA helpt bij 
het totstand brengen van een meer succesvollere implementatie van een bedrijfsinformatie-
systeem. Met dit onderzoek ontstaat inzicht of de bestaande theorie geldt voor deze sector. 
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3. Methodologie 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Het doel van empirisch onderzoek is informatie verzamelen over of EA binnen de horticultuur een 
positieve bijdrage heeft op de gewenste implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem. Uit het 
doel van dit onderzoek waaruit de onderzoeksvraag afgeleid is, is het toetsen van een relatie tussen 
twee variabelen te zien, genaamd EA en implementatie bedrijfsinformatiesysteem. Het onderzoeken 
van een relatie is kwantitatief onderzoek. Tijdens dit onderzoek zijn gegevens verzameld en 
geanalyseerd om te toetsen of wat de theorie zegt over deze relatie bevestigd wordt. Wat de theorie 
zegt is geformuleerd in hypotheses, zodat deze veronderstellingen worden getoetst. Dit wordt 
geassocieerd met deductief onderzoek (Saunders et al., 2019). 

 
Na bepaling van het uitvoeren van kwantitatief deductief onderzoek is de vraag met welke 
onderzoeksmethoden de resultaten verzameld worden. Doordat gekozen is voor kwantitatief 
deductief onderzoek vallen een aantal onderzoeksmethodes af, zoals een interview en grounded 
theory. Daarnaast is rekening gehouden met pragmatische bekommernissen: de hoeveelheid 
beschikbare tijd en middelen. Vanwege de tijd was het onmogelijk om een casestudy uit te voeren, 
omdat hierbij diepgaande onderzoek bij organisaties moeten worden uitgevoerd. Daarnaast zijn 
geen tot weinig documenten aanwezig over het bedrijfsinformatiesysteem en EA, waardoor 
archiefonderzoek afviel. Hierdoor bleef als beste opties experiment en surveyonderzoek over. Het 
nadeel van een experiment vergeleken met een surveyonderzoek is dat minder respondenten 
betrokken worden, wat leidt tot beperkte generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten. 
Daarom is gekozen voor surveyonderzoek, zodat diepgaande statische analyses uitgevoerd konden 
worden en meerdere ketenpartners uit de stakeholdersgroepen bereikt konden worden (Saunders 
et al., 2019). 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Hieronder wordt de gegevensverzameling van het ‘surveyonderzoek’ beschreven. Met  
surveyonderzoek is getoetst welke tekortkomingen van de implementatie van een 
bedrijfsinformatiesysteem door het toepassen van EA beperkt/weggenomen worden. Dit is gemeten 
met hypotheses die afgeleid zijn vanuit het conceptueel model. Dit conceptueel model is totstand 
gekomen doordat vanuit de geformuleerde onderzoeksvraag literatuuronderzoek naar het 
onderwerp heeft plaatsgevonden, waardoor de verwachtingen gebaseerd zijn op beschikbare 
feiten/theorieën. Hiermee zijn de hypotheses een onderbouwende verwachting, waardoor een 
goede en complete set aan hypotheses is ontstaan.  
 
De onderzoeksvraag is: In hoeverre zorgt EA voor een succesvolle implementatie van een 
bedrijfsinformatiesysteem binnen het domein van de horticultuur? 
 
In deze onderzoeksvraag wordt een relatie benoemd tussen twee variabelen, EA en implementatie 
bedrijfsinformatiesysteem. In het conceptueel model (Figuur 3) is deze verwachte oorzaak-
gevolgrelatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele weergegeven.  
 
Bij de toelichting van het conceptueel model is toegelicht waarom bij de variabele EA drie EA-
niveaus benoemd zijn en bij de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem drie 
tekortkomingen die bij een gewenste implementatie beperkt/weggenomen zijn. Door te vragen naar 
in hoeverre de tekortkoming afwezig is, wordt getoetst of dit alleen het geval is bij organisaties die 
EA toepassen. Wanneer dat het geval is, levert EA mogelijk een positieve bijdrage hieraan. 
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De gewenste implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem ziet als volgt eruit: binnen een 
ruimte van flexibiliteit wordt gestructureerd gewerkt met het bedrijfsinformatiesysteem, de eisen 
van het bedrijfsinformatiesysteem zijn gedetailleerd beschreven en op basis van een 
overkoepelende bedrijfsvisie wordt de organisatie gestuurd tijdens het implementatietraject. Vanuit 
literatuuronderzoek zijn drie EA-niveaus genoemd: EIAS,EIS en EEAS. In Hoofdstuk 5 is te lezen dat 
EIAS en EIS als één variabele gezien wordt. Daarom zijn voor twee EA-niveaus EIAS/EIS en EEAS 
onderzocht of hiermee een gewenste implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem ontstaat. 
Hierdoor ontstaan zes hypotheses (Tabel 7). 
 

 
Tabel 7 Hypothese Invloed EA op gewenste implementatie bedrijfsinformatiesysteem 

 
De benodigde gegevens voor de hypothesetoetsing zijn verzameld via cross-sectioneel 
surveyonderzoek, omdat binnen de tijd onmogelijk was om op meerdere tijdstippen gegevens te 
verzamelen. De respondenten zijn via doelgerichte steekproef geselecteerd, omdat geen beschikking 
was over een databestand van horticultuurorganisaties. Daarnaast zijn een beperkt aantal mensen 
binnen de horticultuur deskundig op het gebied van EA en bedrijfsinformatiesystemen. 
 
Tijdens het surveyonderzoek is een standaardvragenlijst gebruikt, dit verhoogt de geloofwaardigheid 
en betrouwbaarheid van de resultaten. Hierbij is de structuur van de vragenlijst, formulering van de 
vragen en antwoordmogelijkheden voor alle respondenten gelijk, zijn geen open vragen 
opgenomen, staan vragen over hetzelfde onderwerp bij elkaar en begint elk vragenblok met uitleg 
over het onderwerp. De vragen zijn in een logische volgorde gezet, waarbij de survey begint en 
eindigt met de eenvoudigste vragen. De antwoordcategorieën zijn afgewisseld door 
meerkeuzevragen en Likertschalen. Dit om concentratieverlies te voorkomen (Verhoeven, 2014). De 
surveyvragen zijn totstand gekomen nadat een operationalisatieproces heeft plaatsgevonden 
waarbij de kernbegrippen van dit onderzoek uiteengerafeld zijn naar meetbare instrumenten, wat 
items genoemd worden. Meetinstrumenten zijn ‘’hulpmiddelen waarmee de gegevens verzameld 
zijn’’ (Verhoeven, 2014, p.178). Middels deze werkwijze zijn begrippen daadwerkelijk gemeten. In 
paragraaf 4.2. is het operationalisatieproces beschreven en in Bijlage 4 het operationeel model.  
 
Een paar personen hebben de survey getoetst (Verhoeven, 2014). Met hun feedback is de survey 
verduidelijkt en zijn fouten eruit gehaald (paragraaf 4.3.). De respondenten ontvingen middels mail 
de survey die gemaakt is via Microsoft Forms en een herinnering om non-respons te voorkomen. 

3.3. Stakeholderanalyse 
Een stakeholder van een organisatie is ‘’een groep of individu die de organisatiedoelstellingen kan 
beïnvloeden, of door kan worden beïnvloed’’ (Freeman, 1984, p.52). Op systematische wijze is met 
een stakeholderanalyse de stakeholders en hun belangen geïdentificeerd. Twee bekende 
stakeholderanalysetechnieken zijn van Polonsky (1996) en Bryson (2003). Bryson focust vergeleken 
met Polonsky op welke manier elke stakeholder de organisatie beïnvloedt. Deze is toegepast, omdat 
hiermee inzicht ontstaat in de stakeholdersbelangen. De stakeholders zijn samen met de experts 
geïdentificeerd om alle stakeholders in beeld te krijgen. Ook is de classificatie van Niemi (2007) als 
leidraad gebruikt (Bijlage 5).  
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Met het model van Mitchell, Agle en Wood (1997) zijn de stakeholders gerangschikt met drie 
kenmerken: macht (mate van beïnvloeding), legitimiteit (mate van belang van uitkomst) en urgentie 
(mate waarin uitgevoerde acties wenselijk zijn). Door deze kenmerken bij elkaar te brengen zijn de 
stakeholders in vier groepen ingedeeld: zwakke stakeholder (legitimiteit), dominante stakeholder 
(macht/legitimiteit), afhankelijke stakeholder (legitimiteit/urgentie) en ultieme stakeholder 
(macht/urgentie/legitimiteit). 

3.4. Gegevensanalyse 
De onderzoeksresultaten zijn gebruikt voor statistisch onderzoek met de tool SPSS. Eerst is een 
factoranalyse uitgevoerd om de samenhang tussen items te ontdekken, ze zeggen iets over 
hetzelfde achterliggende variabele. Wanneer alle items hoog laden op eenzelfde variabele en niet op 
een andere betekent het nog niet dat ze samen een homogeen beeld geven van een variabele en 
daarmee een betrouwbare schaal vormen (Saunders et al., 2019). Daarvoor is de Guttman’s Lambda 
toepast, omdat dit vergeleken met Cronbach’s Alpha leidt tot een betrouwbaardere weergave, 
doordat het rekening houdt met de hoeveelheid variantie in elk item die verklaard kan worden voor 
de lineaire regressie van alle andere items (Revelle, 2013). Vervolgens is voor elk variabele 
beschrijvende statistiek toegevoegd om daarmee de kenmerken van de variabele te benoemen. Met 
toetsende statistiek zijn de hypotheses getoetst. Middels de correlatiecoëfficiënt is een mogelijke 
samenhang geanalyseerd. Daarmee blijft onbekend of de samenhang significant is. Met 
regressieanalyse is getoetst hoe binnen de samenhang de waarde van de afhankelijke variabele 
gemiddeld toe- of afneemt wanneer de waarde van de onafhankelijke variabele toe- of afneemt. Als 
de onderzoeksresultaten de verwachting bevestigen, is de hypothese bevestigd. Tegenovergesteld is 
de hypothese verworpen. 

3.5. Reflectie ten aanzien van validiteit, betrouwbaarheid en ethische 

aspecten 

3.5.1. Betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid is de mate waarin het onderzoek repliceerbaar is op een ander tijdstip, met andere 
onderzoekers/respondenten, onder andere omstandigheden om dezelfde bevindingen te realiseren 
(Verhoeven, 2014). Dit is allereerst gewaarborgd door transparantie, de onderzoeksstappen en 
onderzoeksresultaten zijn gestructureerd en gedetailleerd vastgelegd met gemaakte keuzes en 
leermomenten. Ten tweede heeft triangulatie plaatsgevonden, door toepassing van meerdere 
theorieën, organisaties en stakeholdersgroepen. Ten derde geldt een minimum van dertig 
respondenten. Hoe groter de steekproef, des te nauwkeuriger een uitspraak wordt gedaan. 
Daarnaast is vanwege de objectiviteit van het onderzoek deelnemersfout- en bias van de respondent 
en onderzoeker geprobeerd te voorkomen. De respondent heeft binnen twee weken anoniem de 
survey ingevuld. Met beschikking tot eigen gekozen tijdstip en plaats, was de kans op beïnvloeding 
door de omgeving beperkter. De onderzoeker heeft als een antwoord onduidelijk te interpreteren 
was, het antwoord leeggelaten. Hiermee is subjectieve kijk op de resultaten voorkomen. 
 
Ook heeft een peer-review plaatsgevonden over de stakeholdersselectie, operationalisatieproces 
van het empirisch onderzoek en de survey. Hiermee is de onderzoeksopzet beoordeeld vanuit 
verschillende perspectieven, wat bevorderlijk is voor de betrouwbaarheid van het meetinstrument. 
Daarnaast is de betrouwbaarheid van de verzamelde data van de schalen getoetst met Guttman’s 
Lambda, wat de homogeniteit van de surveyvragen bepaald. 

3.5.2. Validiteit 
Interne validiteit 
Interne validiteit is de mate waarin wat gemeet wordt beoogd was (Verhoeven, 2014).  
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Middels de onderzoeksaanpak en gebruikte methode is gemeten wat met de onderzoeksvraag 
gemeten moest worden en is ervoor gezorgd dat de onderzoeksresultaten betrekking hebben op dat 
wat is onderzocht. Allereerst is gebruikgemaakt van thema gerelateerde peer-reviewed artikelen, 
waardoor kwaliteitsvolle theorie gebruikt is. Daarnaast is de stakeholdersselectie correct verlopen 
doordat dit gestructureerd heeft plaatsgevonden (paragraaf 4.1.). Voor de geloofwaardigheid van 
het onderzoek moeten verschillende theorieën, onderzoeksmethoden en databronnen worden 
toegepast. Dit is niet gedaan voor de onderzoeksmethoden. Hiervoor hadden bijvoorbeeld ook 
interviews afgelegd moeten worden, om het te vergelijken met de surveyonderzoeksresultaten. Tot 
slot is in het middenstuk van de survey de belangrijkste vragen gesteld wegens mogelijke 
concentratieverlies, waardoor anders het onjuiste gemeten zou zijn. 
 
Externe validiteit 
Externe validiteit beduid de mate waarin de onderzoeksresultaten worden gegeneraliseerd 
(Verhoeven, 2014). Omdat de respondenten geselecteerd zijn via doelgerichte steekproef zijn de 
onderzoeksresultaten in beperkte mate generaliseerbaar. Hiermee wordt subjectief geoordeeld over 
beschikbare elementen van de steekproef. Bij een willekeurige steekproef had een objectieve 
beoordeling plaatsgevonden, doordat elk medewerker even grote kans had om als respondent 
aangewezen te worden. De subjectieve beoordeling wordt beperkt doordat de onderzoeker 
voorkennis heeft over het doel van haar onderzoek, waardoor geschikte respondenten geselecteerd 
zijn waarmee kwaliteitsvolle resultaten verzameld zijn. De respondenten zijn middels de kennis van 
de onderzoeker en de experts geselecteerd wanneer ze betrokken zijn bij de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem en EA. Daarbij moest de stakeholder behoren tot de stakeholdersgroepen 
die benoemd zijn in de stakeholderlijst (Bijlage 10). Geprobeerd is om evenredig mogelijk het aantal 
veredelaars, kwekers en expediteuren te benaderen. Echter, de respondent bepaalt of de survey 
wordt ingevuld, waardoor de evenredige verdeling mogelijk afwezig was. Daarnaast is geprobeerd 
om evenredig te selecteren uit de stakeholdergroepen. Deze selectiewijze is gericht op het 
verkrijgen van een representatieve vertegenwoordiging vanuit de populatie.  
 
Constructvaliditeit 
Constructvaliditeit betekent wat in het onderzoek wordt gemeten, getoetst moet worden 
(Verhoeven, 2014). De onderzoeksvraag is met literatuuronderzoek geoperationaliseerd tot en met 
de surveyvragen, waardoor het onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijk bewezen theorie en 
zijn getoetst bij experts. Daarnaast is middels een factoranalyse de constructen van kwantitatieve 
data gemeten door te controleren of de constructen die moeten samenhangen ook daadwerkelijk 
samenhangen en of de constructen die niet zouden moeten samenhangen ook niet samenhangen. 
 
Indruksvalidering 
Indruksvalidering is de mate waarin de onderzoeksmethode de indruk wekt iets valide te meten 
(Saunders et al., 2019). Dit is gewaarborgd door de gemaakte keuzes omtrent de 
onderzoeksmethode te onderbouwen (hoofdstuk 3). Daarnaast is in de survey met een tekstuele- en 
grafische weergave uitleg gegeven over de definities van de kernbegrippen in dit onderzoek om de 
kans te verminderen dat het onderzoek verkeerd begrepen wordt. 

3.5.3. Ethische aspecten 

De onderzoeker is verantwoordelijk voor de zorgvuldigheid en nauwkeurigheid waarmee het 
onderzoek is uitgevoerd. Allereerst zijn de respondenten volledig en juist geïnformeerd over de 
inhoud van het onderzoek en is aangegeven dat deelname vrijwillig is. Ook was de mogelijkheid om 
vragen te stellen. Daarnaast is de vraagstelling en datavastlegging gericht op de onderzoeks-
doelstellingen om te voorkomen dat gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt. Tot slot zijn 
geen financiële tegemoetkomingen gedaan om zo meer respondenten te krijgen (Britisch Academy, 
2017). 
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4. Uitvoering van het empirisch onderzoek 
In dit hoofdstuk is beschreven hoe empirisch onderzoek is uitgevoerd, bestaande uit: 
stakeholderanalyse en -selectie (paragraaf 4.1.), operationalisatie van empirisch onderzoek 
(paragraaf 4.2.) en expertfeedback (paragraaf 4.3.). Het doel was om gegevens te verkrijgen ter 
beantwoording van de empirische onderzoeksvragen (paragraaf 1.5.), en gerelateerd aan het 
conceptueel model (paragraaf 2.4.). Het beantwoorden van deze vragen leidde tot antwoord op de 
onderzoeksvraag: In hoeverre zorgt EA voor een succesvolle implementatie van een 
bedrijfsinformatiesysteem binnen het domein van de horticultuur? 
 
Hoofdstuk 5 is gewijd aan de resultaten/analyse. Hoofdstuk 6 schetst de discussie, conclusie en 
aanbevelingen en hoofdstuk 7 de reflectie. Figuur 5 schetst de empirische onderzoeksstappen. 

 
Figuur 5 Uitvoering empirisch onderzoek 

4.1. Stakeholderanalyse- en selectie 
Voor de stakeholdersselectie is de in paragraaf 3.3. beschreven aanpak gevolgd. De eerste stap van 
Bryson (2003) is het opstellen van een beginlijst van stakeholders. Bij de drie soorten organisaties is 
een organogram opgevraagd. Per functie is met de EA-stakeholderslijst van Niemi (2007) (Bijlage 5) 
gekeken of degene een rol heeft bij EA en/of implementatie bedrijfsinformatiesysteem. Wanneer de 
functie niet genoemd is door Niemi is met de experts bepaald of degene deze rol heeft. Daarna is 
gecontroleerd of de functie zichtbaar is in alle horticultuurorganisaties. Indien dit onzichtbaar is, is in 
overleg met de experts en onderzoek via LinkedIn gebleken of de functie organisatie- of 
sectorspecifiek is. Bij organisatiespecifiek ontstaat een onjuist beeld over de populatie, waardoor de 
stakeholder verwijderd is uit de lijst. Dit geldt niet als uit onderzoek is gebleken dat de organisatie 
qua niveau verder is vergeleken met de andere organisaties. Hiermee is een eerste opzet van de 
stakeholderlijst ontstaan (Bijlage 6). Tijdens de tweede stap is de beoordelingscriteria bedacht dat 
stakeholders over beide vakgebieden kennis moeten beschikken om de vragen goed te kunnen 
beantwoorden. Dit was van niet van toepassing bij de stakeholders: Service Delivery Manager, 
Technical consultant en Technisch beheerder. 
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Door het verwijderen van deze drie stakeholders ontstond een kortere stakeholderlijst (Bijlage 7). 
Daarna is per stakeholder aangegeven wat zijn positie en belang is, dit dient als onderbouwing 
waarom dit een stakeholder is (Bijlage 8). Wanneer een goede onderbouwing ontbrak zou het 
betekenen dat degene geen stakeholder is, echter was dit niet het geval. Tot slot zijn de 
stakeholders gerangschikt middels de theorie van Mitchell et al. (1997). De voornaamste 
stakeholders hebben zwaarder wegende belangen. Met een stoplichtbeoordeling is aangegeven in 
hoeverre het attribuut (macht, legitimiteit, urgentie) geldt. Groen betekent veel (80-100%), oranje 
middenin (50-79%) en rood is weinig (<50%). Middels daarvan is de stakeholder ingedeeld in een 
stakeholdergroep (Bijlage 9). Wanneer de kleur groen of oranje gescoord is, geldt de attribuut voor 
de respondent. Een respondent is bijvoorbeeld legitiem en urgent als een stakeholder oranje scoort 
op legitimiteit en op urgentie groen. Wanneer een stakeholder bij minstens twee kenmerken 50% of 
hoger scoort, is degene respondent. De stakeholder ‘systeemontwikkelaar’ behaalde deze score niet, 
waardoor deze verwijderd is uit de stakeholderlijst. Hiermee is een definitieve stakeholderlijst 
ontstaan (Tabel 8, in Bijlage 10 staat de uitgebreide toelichting over de stakeholders). 
 

 
Tabel 8 Definitieve stakeholderlijst 

 
Voor het benaderen van de onderzoekseenheden is gebruikgemaakt van het netwerk, zoekmachine 
‘Google’ en LinkedIn om personen binnen de gevonden organisaties te vinden. Aan een aantal 
benaderde respondenten is gevraagd of zij nog meer personen kenden. 
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4.2. Operationalisatie van empirisch onderzoek 
De onderzoeksvraag luidt als volgt: 
In hoeverre zorgt EA voor een succesvolle implementatie van een bedrijfsinformatiesysteem binnen 
het domein van de horticultuur? 
 
Kernbegrippen 
Voor het operationaliseren van het empirisch onderzoek is vanuit de onderzoeksvraag de 
kernbegrippen herleid. In deze onderzoeksvraag zijn twee kernbegrippen benoemd (Tabel 9): 
 

 
Tabel 9 Operationalisatie kernbegrippen 

 
Dimensies en variabelen 
De kernbegrippen zijn abstracte begrippen, daarom is middels literatuurstudie onderzocht welke 
deelthema’s onder de kernbegrippen vallen. Dit worden ‘dimensies’ benoemd. Deze dimensies zijn 
niet altijd allemaal relevant om te onderzoeken en het zijn teveel om te bestuderen. Daarom is een 
selectie gemaakt van welke dimensies onderzocht worden. Dit zijn de ‘variabelen’.  
 
Implementatie bedrijfsinformatiesysteem 
Na wetenschappelijk literatuuronderzoek naar ‘implementatie bedrijfsinformatiesysteem’ is één 
artikel gevonden die de tekortkomingen bij de implementatie binnen de horticultuur benoemt. 
Robbemond en Verdouw (2012) benoemen 22 succes- en faalfactoren (dimensies van het kernbegrip 
‘implementatie bedrijfsinformatiesysteem’) (Bijlage 11). Het onderzoeken van 22 dimensies is 
onhaalbaar binnen de beschikbare tijd. Daarom is uit het artikel bestudeerd welke tekortkomingen 
de meeste aandacht verdienen. De implementatie van een bedrijfsinformatiesysteem bestaat uit 
drie fases. Een onsuccesvolle oriëntatiefase leidt tot een onsuccesvolle selectiefase, waardoor een 
onsuccesvolle implementatiefase. Omdat elke fase belangrijk is, is uit elke fase één tekortkoming 
geselecteerd. Het selecteren van twee tekortkomingen was qua tijd niet haalbaar. Robbemond en 
Verdouw (2012) benoemen in de conclusie hun bevindingen, waarbij voor elke fase een 
aandachtspunt genoemd is. Wanneer deze tekortkomingen beperkt/weggenomen zijn, betekent dit: 
 

1) Binnen een ruimte van flexibiliteit wordt gestructureerd gewerkt met het 
bedrijfsinformatiesysteem 

2) De eisen van het bedrijfsinformatiesysteem zijn gedetailleerd beschreven  
3) Op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie wordt de organisatie gestuurd tijdens het 

implementatietraject  
 

Onderzocht is in hoeverre de tekortkomingen (de variabelen) beperkt/weggenomen zijn, zodat een 
succesvolle implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem plaatsvindt.  
 
EA 
In paragraaf 2.3.4. is uitgelegd waarom gekozen is om de drie EA-denkscholen toe te passen. Deze 
(Tabel 10) vormen bij elkaar de definitie van EA en zijn daarmee de deelthema’s (dimensies).  
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Per EA-school is onderzocht in hoeverre deze aanwezig is binnen de organisatie. Deze drie scholen 
zijn daarmee de variabelen. 

 
Tabel 10 EA-scholen 

 
Conceptueel model en hypotheses 
Uit de beoordeling van de onderzoeksvraag op oorzaak-en gevolgrelatie en de vertaling van 
kernbegrip naar variabelen is de veronderstelde relatie tussen de twee kernbegrippen weergegeven 
in een conceptueel model op variabelenniveau (paragraaf 2.4.). De variabelen van het kernbegrip 
‘implementatie bedrijfsinformatiesysteem’ zijn de afhankelijke variabelen, omdat de aanwezigheid 
van deze variabelen afhangen van de variabelen van het kernbegrip ‘EA’. Deze laatste variabelen 
worden daarom onafhankelijke variabelen genoemd. Vervolgens moest duidelijk worden waaruit de 
invloed van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele bestaat. Hiervoor zijn 
hypotheses geformuleerd. De hypothese omvat een omschrijving van de te verwachten invloeden 
van de onafhankelijke variabele(n) op de afhankelijke variabele(n) (Doorewaard & Tjemkes, 2019). 
 
Indicatoren en items 
Hierna heeft operationalisatie van de variabelen plaatsgevonden, dit vormt de brug tussen de 
‘theoretische verwachtingen (hypothesen)’ en ‘empirische werkelijkheid’ (Doorewaard & Tjemkes, 
2019). De variabelen zijn uiteengerafeld in concrete meetbare onderwerpen, dit zijn de indicatoren. 
Deze zijn vertaald naar items. De indicatoren zijn bepaald middels de genoemde literatuurbronnen 
bij de uiteenrafeling van kernbegrip naar variabelen. 
 
Implementatie bedrijfsinformatiesysteem 
Voor de variabelen van het kernbegrip ‘implementatie bedrijfsinformatiesysteem’ was geen 
uiteenrafeling beschikbaar, omdat Robbemond en Verdouw (2012) de tekortkomingen niet in 
onderwerpen onderverdeeld hebben. Hierdoor is geen diepgaandere meting mogelijk dan het 
niveau van de variabelen. Daarom zijn de variabelen, indicatoren en items hetzelfde. 
 
EA 
Zoals in paragraaf 2.3.4. is benoemd is elke EA-school ontstaan, omdat ze beschikken over duidelijke 
doelstellingen en scope. Deze twee elementen zouden getoetst moeten worden om concreet te 
bepalen of de EA-school aanwezig is. De doelstellingen zijn meegenomen tijdens dit onderzoek. Hoe 
meer doelstellingen gerealiseerd worden, des te meer de EA-school aanwezig is. De scope is niet 
rechtstreeks meegenomen, omdat deze zichtbaar is in de doelstellingen. Stel een organisatie 
ontwerpt alle organisatieaspecten in samenhang, dan is het systeemdenken aanwezig. Door te 
vragen naar zowel de doelstelling als scope zou het overkomen als herhaling, waardoor verwarring 
en/of surveyvermoeidheid ontstaat bij de respondent. In Tabel 11 wordt voor elk variabele 
aangegeven wat de doelstellingen zijn en daarmee de indicatoren. 

 
Tabel 11 Indicatoren 'EA' 
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De indicatoren van de EIS-school en EEAS-school zijn meegenomen in dit onderzoek. Bij de EIAS-
school is de indicator ‘het inzetten van technologiegedreven initiatieven’ niet meegenomen, 
aangezien in dit onderzoek een technologiegedreven initiatief ‘bedrijfsinformatiesysteem’ 
onderzocht wordt. Elk respondent geeft aan dat dit wordt ingezet, waardoor het resultaat 100% 
bekend is. Daarnaast is kostenreductie niet meegenomen, omdat het bedrijfsinformatiesysteem 
onder andere voor deze doelstelling wordt ingezet. Hiermee bestaat de kans dat de vraag hierover 
niet in relatie tot EA wordt beantwoord. 
 
Voor elk van de meegenomen indicatoren is een item opgesteld, waarbij de indicator geformuleerd 
is in een stelling die benoemd is in de survey. Aan deze soort vraagstelling wordt een antwoord-
categorie gekoppeld die ertoe leidt dat de variabelen kwantitatief beschreven worden. De stellingen 
zijn beoordeeld met een 5-Likertschaal, met meestal de opties: helemaal oneens, oneens, neutraal, 
eens en helemaal eens. Deze volgorde is aangehouden, omdat omdraaiing van de schaal de 
antwoorden significant vertekent (Bronner et al., 2009, p. 53). Mogelijk is verwarring ontstaan, 
doordat deze antwoordopties niet aangehouden is bij de surveyvragen over de implementatie van 
het bedrijfsinformatiesysteem waarbij het woord ‘herkenbaar’ gebruikt is. Met dit woord was de 
hoop dat beter nagedacht werd of de tekortkoming van de implementatie daadwerkelijk afwezig is. 
Tot slot is bij de Likertschaal gekozen voor de optie ‘neutraal’, omdat de onderzoeker dit direct 
opvatte als oneens/eens. Echter, dit antwoordcategorie heeft meerdere betekenissen, waardoor 
mogelijk de respondent dit antwoord gekozen heeft als ‘weet ik niet’. Het antwoordcategorie ‘eens 
noch eens’ was op een manier te interpreteren. De survey is opgenomen in Bijlage 12 en het 
operationalisatieproces is samengevat in het operationeel model dat te vinden is in Bijlage 4. 

4.3. Expertfeedback 
Vooraf aan het onderzoek hebben vijf experts feedback gegeven over de stakeholderanalyse- en 
selectie, operationalisatie van empirisch onderzoek en survey. De experts zijn: Enterprise 
Architect/informatiemanager (werkzaam bij veredelaar), Innovation Manager  
(werkzaam/wetenschapper bij veredelaar/kweker en expediteur) Project Manager (werkzaam bij 
veredelaars/kweker), begeleider en medestudent van de onderzoeker. Tot slot heeft een werknemer 
buiten de horticultuur, bekend met dit onderwerp, feedback gegeven op de survey. 
 
Stakeholderanalyse- en selectie 
Op sommige genoemde stakeholders in de stakeholderlijst hadden de experts feedback over de 
mate van betrokkenheid. Als belangrijkste besluiten zijn genomen de stakeholders MT-lid, 
stuurgroep informatiemanagement lid, klant en wetgever te verwijderen uit de stakeholderlijst. In 
Bijlage 13 is de feedback per stakeholder met een vervolgactie benoemd. 
 
Operationalisatie van het empirisch onderzoek/survey 
De surveyvragen zijn beoordeeld op de criteria (Verhoeven, 2014): helder/eenvoudig, eenduidig, 
enkelvoudig, bevatten geen dubbele ontkenningen, objectief, onafhankelijk, toegevoegde waarde en 
compleet. De antwoordcategorieën op: herkenbare categorieën, logische volgorde, uitputtend, 
uitsluitend en meetbaar. In Bijlage 13 staat de definitie van de criteria. Hiermee is gekeken naar de 
volledig- en correctheid van de survey. Als belangrijkste besluiten zijn genomen: vereenvoudigen van 
de survey, opstellen van algemene vragen over bedrijfsinformatiesysteem, toevoegen van 
antwoordcategorieën bij de vragen over de relatie tussen EA en implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem, verwijderen van dubbele ontkenningen en subjectief woordgebruik. In 
Bijlage 13 is de feedback met een vervolgactie benoemd. 
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5. Resultaten en analyse 
Volgens CBS (2020) zijn 5.620 organisaties in de horticultuur actief. Zoals in paragraaf 3.2. is 
benoemd heeft een doelgerichte steekproefselectie plaatsgevonden, waarvoor drie voorwaarden 
zijn opgesteld: 

1) De organisatie behoort tot één van de meest voorkomende drie ketenorganisaties binnen de 
horticultuur: veredelaars, kwekers of expediteurs. 

2) Binnen een organisatie wordt één stakeholder benaderd, die geselecteerd is volgens het 
stakeholderselectieproces(paragraaf 4.1.). 

3) Een bedrijfsinformatiesysteem is/wordt geïmplementeerd. 
 
77 organisaties zijn gevonden. Indien de kennis van de implementatie meer extern dan intern belegd 
is, is de leverancier benaderd. 

5.1. Resultaten verspreiding survey en respons 
Van de 77 organisaties zijn negentien kwekers, dertien veredelaars, tien expediteurs en vijfendertig 
leveranciers uitgenodigd voor surveydeelname. De survey is twee weken online geweest, met na één 
week een herinnering. Twee respondenten gebruiken geen bedrijfsinformatiesysteem. Deze 
resultaten zijn niet meegenomen, omdat dit onderwerp bij het onderzoek centraal staat. Veertig 
respondenten hebben de survey volledig ingevuld. De leveranciers hebben het ingevuld voor één 
veredelaar, vier kwekers, één expediteur en drie veredelaars/kwekers. In dat laatste geval heeft de 
leverancier zijn gemiddelde beoordeling gegeven van beide organisaties. Van vijf leveranciers is 
onbekend waar de implementatie uitgevoerd is (de reden staat vermeld in Bijlage 20). De survey is 
daarmee ingevuld voor zeven veredelaars, zestien kwekers, negen expediteurs,drie 
veredelaars/kwekers en vijf onbekenden. Het responspercentage is daarmee 52%. Gezien het 
volgens Alchemer (2021) gemiddelde van 10-15% voor een online survey, is dit een goed resultaat. 
Van de veertig respondenten is 10% een dominante, 20% afhankelijke en 70% ultieme stakeholder.   

5.2. Databetrouwbaarheid en validatie 
De verkregen data zijn in een aantal stappen verwerkt en gecontroleerd om deze gereed te maken 
voor de data-analyse, die uitgevoerd is middels statistische software IBM® SPSS® Statistics 28. 

5.2.1. Data cleansing en voorbereiding 
Ter voorbereiding van de data-analyse zijn twee stappen uitgevoerd voor het klaarmaken van de 
dataset. De verzamelde surveyresultaten zijn via Microsoft Forms geëxporteerd naar Excel. Hierbij 
zijn de resultaten weggehaald van twee respondenten waar geen implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem heeft plaatsgevonden. Vervolgens is in SPSS de Variabele View ingericht, 
waarbij elke variabele gelijkstaat aan een surveyvraag. Bij values zijn alle antwoordcategorieën 
omgezet naar kwantitatieve waarden, meestal naar Likertschaaleenheden, zodat SPSS hiermee 
rekent. In het Excel-bestand zijn alle tekst antwoordcategorieën omgezet naar cijfers, die 
geïmporteerd zijn in SPSS. Bij ‘missing’ is bij een aantal variabelen de waarden 888 en 999 ingevuld. 
Bij values is de betekenis hiervan toegevoegd. De waarde 888 is gebruikt als de vraag niet van 
toepassing is. Bij waarde 999 is dat wel het geval, maar is het antwoord niet ingevuld door de 
respondent. Tot slot wanneer een surveyvraag een meerkeuzevraag was, is voor elk antwoord een 
variabele aangemaakt waarbij de antwoordcategorieën ‘ja’ of ‘nee’ geldt. 
 

 



22 
 

5.2.2. Betrouwbaarheidsanalyse respondenten 
Daarna is met de foutmarge en het betrouwbaarheidsniveau beoordeeld of met veertig 
respondenten een betrouwbare representatie bestaat van de populatie van 5.620 stakeholders. Via 
CheckMarket (2021) is via de grootte van de populatie, het aantal respondenten en het 
betrouwbaarheidsniveau berekend wat de foutmarge is, Figuur 6.  
 

 
Figuur 6 Betrouwbaarheidsanalyse respondenten 

 
Met een betrouwbaarheidsniveau van 95% is de foutmarge 15,44%. Dit betekent bijvoorbeeld als 
een vraag door 70% van de steekproef met ‘helemaal eens’ beantwoord is, dat dit percentage voor 
de populatie ligt tussen de 54,56% en 85,44% met 95% betrouwbaarheid. 

5.2.3. Factor- en betrouwbaarheidsanalyse 
Om de verzamelde data te testen op bruikbaarheid voor statistische analyses is nagegaan of de 
items die een beeld moeten vormen van één samengesteld construct kunnen worden 
samengevoegd tot een variabele. Dit is uitgevoerd met een factor- en betrouwbaarheidsanalyse, 
bedoeld om een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid en interne validiteit te behalen. 
 

Factoranalyse 

Middels een factoranalyse is onderzocht of de items die bij elkaar horen, op dezelfde factor hoog 
laden (convergent) (factorlading >0,45) en dat geen item hoger laad op een andere factor 
(discriminiteit) (verschil van factorlading is >0.02). Hierbij is nagegaan of de vooraf bepaalde 
veronderstellingen zichtbaar zijn in de data. Bij dit onderzoek is de methode Principal components 
toegepast, omdat dit vergeleken met Principal axis factoring minder subjectief is. Bij deze methode 
is de KMO en Barlett toets uitgevoerd. Hieronder worden de resultaten van de factoranalyse van het 
kernbegrip ‘EA’ beschreven. Voor het kernbegrip ‘implementatie bedrijfsinformatiesysteem’ was 
geen operationalisatie van variabelen naar items mogelijk (zie paragraaf 4.2.), waardoor geen items 
kunnen worden samengevoegd. In Bijlage 14 staan de uitkomsten vanuit SPSS voor de variabele EA.  
 
Er is sprake van een KMO van >0.05 en een significantie van gelijk of kleiner dan 0.05, hierdoor is een 
factoranalyse uitgevoerd (Open Universiteit, 2017). Bij alle items is sprake van convergentie 
(factorlading >0.45), alleen is er discriminatie. De items ‘onderdelen van mijn organisatie inclusief de 
relatie met haar omgeving worden in samenhang ontworpen’ en ‘mijn organisatie stelt strategische 
IT-planningen op’ zijn discriminerend. Met het verwijderen van het hiervoor eerst genoemde item 
ontstaat een significantie van 0.049, bij het verwijderen van het tweede genoemde item is de 
significantie >0.05. Daarom is het eerste genoemde item verwijderd en de tweede behouden met de 
kennis dat hiermee nog discriminatie aanwezig is.
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Het verwijderen van de genoemde item heeft mogelijk een minder grote impact, doordat de 
variabele nog uit twee items bestaat, waarbij in één item wordt aangegeven dat de aspecten van de 
organisatie inclusief de omgeving in samenhang ontworpen zijn. Uit de nieuwe factoranalyse blijkt 
dat in plaats van drie, twee variabelen samen het kernbegrip ‘EA’ omvatten. Doordat twee 
variabelen over zijn gebleven valt één item die als enige behoorde tot een derde variabele ‘mijn 
organisatie stemt het bedrijfsinformatiesysteem af op de bedrijfsprocessen van de organisatie’ af. 
Dit heeft geleid tot een nieuwe indeling van de variabelen van EA (Tabel 12). 
 

 
Tabel 12 Indeling variabelen EA empirisch onderzoek 

 

Betrouwbaarheidsanalyse 

De betrouwbaarheidsanalyse Guttman’s Lambda is uitgevoerd om te controleren of de items een 
betrouwbare schaal vormen. Hierbij is Lambda-2 gebruikt, te vergelijken met Cronbach’s Alpha 
(Revelle, 2013). Bijlage 15 bevat de uitkomsten van de betrouwbaarheidsanalyse. Tabel 13 toont de 
samenvatting ervan. 

 
Tabel 13 Resultaten betrouwbaarheidsanalyse 

 
Uit deze betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat van beide variabelen ‘EIAS/EIS’ en ‘EEAS’, (die  
groen gemarkeerd zijn) de homogeniteitscoëfficient Guttman’s Lambda hoog is, doordat de waarde  
> 0.7 is. Hiermee vormen de items een betrouwbare schaal. 

5.3. Samenstelling kernbegrippen 
Middels de uitkomsten van de factor- en betrouwbaarheidsanalyse is bepaald welke combinatie van 
items de variabelen en daarmee de kernbegrippen vertegenwoordigen. Dit is gedaan voor het 
kernbegrip ‘EA’. Voor het kernbegrip ‘implementatie bedrijfsinformatiesysteem’ is geen 
schaalconstructie opgesteld, omdat elke variabele uit één item bestaat. Voor de samenstelling van 
het kernbegrip EA is gekozen om de items bij elkaar op te tellen en daarvan het gemiddelde te 
nemen. Het kernbegrip EA vertegenwoordigt de variabelen EIAS/EIS en EEAS (Tabel 14). 

 
Tabel 14 Samenstelling kernbegrippen 

5.4. Toetsing hypotheses 
Het toetsen van hypotheses beantwoord de vraag of een samenhang is tussen EA en gewenste 
implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem. Om de verschillende analyses te doen, moet de 
data aan een paar kenmerken voldoen. Bijlage 16 beschrijft deze en de toetsing hierop, waaruit 
gebleken is dat alle variabelen aan de voorwaarden voldoen. 
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Hypothese 1 veronderstelt een positief effect van 
EA(EIAS/EIS) op het resultaat ‘binnen een ruimte van 
flexibiliteit gestructureerd werken met het 
bedrijfsinformatiesysteem’(GewenstBIS1). Het 
spreidingsdiagram toont de samenhang tussen EIAS/EIS 
als onafhankelijke variabele op de x-as en GewenstBIS1 
als afhankelijke variabele op de y-as zijn (waarden van x 
en y zijn gebaseerd op Likertschaal). De rode 
regressielijn toont een stijgend effect van 
‘GewenstBIS1’ naarmate het oordeel over EIAS/EIS 
positiever is (Figuur 7).                                                       

 
 
Figuur 7 Spreiding GewenstBIS1 en EA-school 
EIAS/EIS                                                                                                   

 
Hypothese 2 veronderstelt een positief effect van 
EA(EEAS) op het resultaat ‘binnen een ruimte van 
flexibiliteit gestructureerd werken met het 
bedrijfsinformatiesysteem’(GewenstBIS1). Het 
spreidingsdiagram toont de samenhang tussen EEAS als 
onafhankelijke variabele op de x-as en GewenstBIS1 als 
afhankelijke variabele op de y-as (waarden van x en y zijn 
gebaseerd op Likertschaal). De rode regressielijn toont een 
stijgend effect van ‘GewenstBIS1’ naarmate het oordeel 
over EEAS positiever is (Figuur 8).                                                           

                                                                                                                            
 Figuur 8 Spreiding GewenstBIS1 en EA-school EEAS 

 
Hypothese 3 veronderstelt een positief effect van 
EA(EIAS/EIS) op het resultaat ‘eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem gedetailleerd 
beschreven’(GewenstBIS2). Het spreidingsdiagram toont 
de samenhang tussen EIAS/EIS als onafhankelijke 
variabele op de x-as en GewenstBIS2 als afhankelijke 
variabele op de y-as (waarden van x en y zijn gebaseerd 
op Likertschaal). De rode regressielijn toont een stijgend 
effect van ‘GewenstBIS2’ naarmate het oordeel over 
EIAS/EIS positiever is (Figuur 9). 

F
Figuur 9 Spreiding GewenstBIS2 en EA-school 
EIAS/EIS 
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Hypothese 4 veronderstelt een positief effect van EA(EEAS) 
op het resultaat ‘eisen van het bedrijfsinformatiesysteem 
gedetailleerd beschreven’(GewenstBIS2). Het 
spreidingsdiagram toont de samenhang tussen EEAS als 
onafhankelijke variabele op de x-as en GewenstBIS2 als 
afhankelijke variabele op de y-as (waarden van x en y zijn 
gebaseerd op Likertschaal). De rode regressielijn toont een 
stijgend effect van ‘GewenstBIS2’naarmate het oordeel 
over EEAS positiever is (Figuur 10).     
       
    Figuur 10 Spreiding GewenstBIS2 en EA-school EEAS 
 
Hypothese 5 veronderstelt een positief effect van 
EA(EIAS/EIS) op het resultaat ‘op basis van een 
overkoepelende bedrijfsvisie de organisatie sturen 
tijdens het implementatietraject’(GewenstBIS3). Het 
spreidingsdiagram toont de samenhang tussen EIAS/EIS 
als onafhankelijke variabele op de x-as en GewenstBIS3 
als afhankelijke variabele op de y-as (waarden van x en y 
zijn gebaseerd op Likert-schaal). De rode regressielijn 
toont een stijgend effect van ‘GewenstBIS3’naarmate het 
oordeel over EIAS/EIS positiever is (Figuur 11). 

F 
Figuur 11 Spreiding GewenstBIS3 en EA-school 
EIAS/EIS  
 

Hypothese 6 veronderstelt een positief effect van 
EA(EEAS) op het resultaat ‘op basis van een 
overkoepelende bedrijfsvisie de organisatie sturen 
tijdens het implementatietraject’(GewenstBIS3). Het 
spreidingsdiagram toont de samenhang tussen EEAS als 
onafhankelijke variabele op de x-as en GewenstBIS3 als 
afhankelijke variabele op de y-as (waarden van x en y 
zijn gebaseerd op Likertschaal). De rode regressielijn 
toont een stijgend effect van ‘GewenstBIS3’naarmate 
het oordeel over EEAS positiever is (Figuur 12). 

Figuur 12 Spreiding GewenstBIS3 en EA-school EEAS

  
Sterkte van de samenhang (correlatie) 
De mate waarin sprake is van lineaire samenhang tussen de variabelen in een hypothese wordt 
uitgedrukt in de correlatiecoëfficiënt, die varieert tussen negatieve (-1) en positieve (+1) lineaire 
samenhang. Hiervoor is een correlatieanalyse uitgevoerd middels de Pearson’s r toets, want de 
variabelen zijn van intervalmeetniveau. De hypothesen gaan uit van een positief effect van de 
onafhankelijke op de afhankelijke variabele, daarom is de toets eenzijdig uitgevoerd (1-tailed). 
Hieronder wordt een samenvatting gegeven, Bijlage 17 bevat de volledige uitkomsten. 

 
Tabel 15 toont de uitkomsten van de correlatieanalyse die uitgevoerd is voor hypothese 1 t/m 6.  
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Tabel 15 Resultaten correlatieanalyse 
 

Het gehanteerde significatieniveau is 5 procent (0.05). Voor de berekende correlatiecoëfficiënten 
van hypothese 2 (EEAS-GewenstBIS1), hypothese 5 (EIAS/EIS-GewenstBIS3) en hypothese 6 (EEAS-
GewenstBIS3 is de significatieniveau (p-waarde) gelijk of kleiner dan 0.05. Voor hypothese 2 geldt 
een zeer zwakke positieve samenhang tussen de variabelen EIAS/EIS en GewenstBIS1, aangezien r 
(correlatiecoëfficiënt) <0.3. Tussen de variabelen EIAS/EIS en GewenstBIS3 van hypothese 5 geldt 
een zwakke positieve samenhang (r tussen 0.3 en 0.5). Tot slot bij hypothese 6 is tussen de 
variabelen EEAS en GewenstBIS3 een sterke positieve samenhang, aangezien de r tussen 0.7 en 0.85 
is (Open Universiteit, 2017). Dit betekent dat de samenhang tussen de variabelen van hypothese 2, 5 
en 6 significant en daarmee representatief zijn voor de populatie. Dit geldt niet voor hypothese 1, 3 
en 4, waarbij de berekende correlatiecoëfficiënten tussen de variabelen een p-waarde van >0.05 
hebben. 
 
Voor de hypotheses 2, 5 en 6 is een regressieanalyse uitgevoerd om te bepalen hoe sterk het effect 
tussen de variabelen zijn. 
 
Sterkte van het effect en voorspellende waarde van de onafhankelijke variabele voor het resultaat 
(regressie) 
Uit de spreidingsdiagrammen blijkt dat in alle gevallen sprake is van een positief effect (de waarde 
van de afhankelijke variabele stijgt bij een toename van de onafhankelijke variabele). Door de 
steilheid van de lijn in de spreidingsdiagrammen te beoordelen wordt de sterkte van het effect 
afgelezen. Dit wordt beoordeeld middels de wiskundige vergelijking: Waarde afhankelijke variabele 
=intercept a + regressiecoëfficiënt b x waarde onafhankelijke variabele. 
 
Middels een regressieanalyse is het lineaire verband bepaald tussen EA (EIAS/EIS en EEAS) als 
voorspellende variabele voor de behaalde resultaten (GewenstBIS1, GewenstBIS2 en GewenstBIS3). 
Tabel 16 toont een samenvatting van de uitkomsten van de regressieanalyse voor hypothese 2, 5 en 
6 (Bijlage 18 bevat de SPSS-uitkomsten), waarbij een significantieniveau van 0.05 aangehouden is. 

 
Tabel 16 Resultaten regressieanalyse hypothese 2,5 en 6 

 
EIAS/EIS en EEAS als voorspeller voor de verschillende resultaten komt tot uitdrukking in de waarde 
van de regressiecoëfficiënt β, welke ook de sterkte van het effect vertegenwoordigd. R Square geeft 
aan hoeveel van de variantie in de afhankelijke variabele verklaard wordt door de onafhankelijke 
variabele.  
 
Hypothese 2 
De totale variantie van Gewenst1 wordt voor 7% (R Square=.0.70 p>0.05) verklaard door de lineaire 
regressie (met EIAS/EIS als voorspeller). Uit de uitkomsten van de regressieanalyse blijkt dat de 
beoordeling van EIAS/EIS geen significant deel van de variantie in de beoordeling van de resultaten 
verklaart, want de significantie is >0.05. 
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Hypothese 5 
De totale variantie van Gewenst3 van hypothese 5 wordt voor 50.2% (R Square=.502 p<0.05) 
verklaard door de lineaire regressie (met EIAS/EIS als voorspeller). Uit de uitkomsten van de 
regressieanalyse blijkt dat de beoordeling van EIAS/EIS een significant deel van de variantie in de 
beoordeling van de resultaten verklaart. De stijging van het resultaat zoals de regressielijn die laat 
zien, vertegenwoordigd door de regressiecoëfficiënt β, wordt toegeschreven aan de stijging van het 
oordeel over EIAS/EIS. 
 
Hypothese 6 
De totale variantie van Gewenst3 van hypothese 6 wordt voor 15.4% (R Square=.154 p<0.05) 
verklaard door de lineaire regressie (met EEAS als voorspeller). Uit de uitkomsten van de 
regressieanalyse blijkt dat de beoordeling van EEAS een significant deel van de variantie in de 
beoordeling van de resultaten verklaart. De stijging van het resultaat zoals de regressielijn die laat 
zien, vertegenwoordigd door de regressiecoëfficiënt β, wordt toegeschreven aan de stijging van het 
oordeel over EEAS.  
 
Hypothese 2 wordt verworpen vanwege een significantie van >0.05. Hypothese 5 en 6 worden 
bevestigd, want significantie is <0.05. Het lineaire verband is representatief voor de populatie en 
daarmee te generaliseren. 

5.5. Resultaat per variabele  
In beschrijvende statistiek is per variabele per kernbegrip aangegeven wat de stakeholders vinden. 
Bij elk variabele is het gemiddelde, minimum, maximum en modus berekend. De opvallendste 
resultaten in relatie tot de hypothesetoetsing worden benoemd. In Bijlage 19 zijn de uitwerkingen 
vanuit SPSS hiervan weergegeven. In Bijlage 20 zijn de resultaten per surveyvraag weergegeven. 

5.5.1. EA 
Uit de hypothesetoetsing komt dat beide EA-scholen EIAS/EIS en EEAS op één van de drie 
onderdelen van de gewenste implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem een positieve 
invloed hebben. Middels beschrijvende statistiek is geanalyseerd in hoeverre deze twee EA-scholen 
toegepast worden. Van de 40 respondenten geeft 52,5% (helemaal) eens te zijn met dat ‘EIAS/EIS’ 
toegepast wordt (Figuur 13). 40% geeft aan (helemaal) eens te zijn met dat ‘EEAS’ toegepast wordt.  
 

 
Figuur 13 Resultaten EA 
 

Bij ‘EIAS/EIS’ wordt de doelstelling ‘het ontwerpen van organisatieonderdelen in samenhang’ het 
meest gerealiseerd vergeleken met de andere doelstellingen, 67,5% heeft aangegeven (helemaal) 
eens te zijn met dat deze doelstelling gerealiseerd is (Figuur 14). 
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Figuur 14 Resultaten EIAS/EIS 

 
Bij ‘EEAS’ wordt de doelstelling ‘het creëren van innovatie en aanpassing’ het meest gerealiseerd 
vergeleken met de andere doelstelling, 94,1% heeft aangegeven (helemaal) eens te zijn met dat deze 
doelstelling gerealiseerd is (Figuur 15).  
 

 
Figuur 15 Resultaten EEAS 

5.5.2. Implementatie bedrijfsinformatiesysteem 
Tijdens dit onderzoek is gekeken in hoeverre de tekortkomingen van de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem afwezig zijn, zodat een succesvolle implementatie plaatsvindt. Uit de 
hypothesetoetsing blijkt dat EA alleen een positieve bijdrage levert aan ‘op basis van een 
overkoepelende bedrijfsvisie wordt de organisatie gestuurd tijdens het implementatietraject’. Uit 
beschrijvende statistiek blijkt dat dit onderdeel van de gewenste situatie het meest aandacht 
verdient, omdat deze vergeleken met de anderen het minst succesvolst (55% geeft aan (zeer) 
herkenbaar) naar voren komt (Figuur 16). Ongeveer 70% van de respondenten benoemt dat 
GewenstBIS1 en GewenstBIS2 aanwezig is.  
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Figuur 16 Resultaten implementatie bedrijfsinformatiesysteem TO-BE situatie 

 
Relatie tussen EA en gewenste implementatie bedrijfsinformatiesysteem 
Uit de hypothesetoetsing blijkt dat alleen GewenstBIS3 positief beïnvloed wordt door EA. Aan de 
respondent is ook rechtstreeks gevraagd middels één surveyvraag of EA geholpen heeft bij het 
beperken/wegnemen van de drie tekortkomingen van de implementatie van het bedrijfsinformatie-
systeem. Hieruit blijkt dat alle doelstellingen van de EA-scholen een positieve bijdrage leveren aan 
GewenstBIS1, GewenstBIS2 en GewenstBIS3. Alleen bij Gewenst3 valt op dat minimaal één persoon 
aangegeven heeft (helemaal)oneens te zijn met de stelling (Tabel 17). Dit betekent dat binnen 
bepaalde horticultuurorganisaties de doelstellingen van EA (zoals het opstellen van strategische IT-
planningen) geen positieve bijdrage levert aan de realisatie dat op basis van een overkoepelende 
bedrijfsvisie de organisatie gestuurd wordt tijdens het implementatietraject. 
 

 
Tabel 17 Relatie tussen de doelstellingen van EA-scholen en GewenstBIS3 
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6. Discussie, conclusie en aanbevelingen 

6.1. Discussie 
Binnen de horticultuur wordt steeds vaker één bedrijfsinformatiesysteem geïmplementeerd met als 
doel een integrale informatievoorziening te creëren, die de basis dient voor een succesvolle externe 
samenwerking. De implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem gaat gepaard met drie 
tekortkomingen (Robbemond & Verdouw, 2012). De gewenste situatie is dat deze tekortkomingen 
beperkt/weggenomen worden, waardoor het als volgt eruitziet:  
 

1. Binnen een ruimte van flexibiliteit wordt gestructureerd gewerkt met het 
bedrijfsinformatiesysteem 

2. Eisen van het bedrijfsinformatiesysteem zijn gedetailleerd beschreven 
3. Op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie wordt de organisatie gestuurd tijdens het 

implementatietraject 
 
In de beschrijvende statistiek is zichtbaar dat alle drie hierboven genoemde onderdelen van de 
gewenste situatie van de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem voor meer dan vijftig 
procent aanwezig is. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat EA mogelijk een positieve invloed 
heeft op het beperken/wegnemen van de tekortkomingen. De twee EA-scholen ‘EIAS/EIS’ en ‘EEAS’ 
worden binnen de horticultuur voor minimaal 40% toegepast. Bij EIAS/EIS wordt de doelstelling ‘het 
ontwerpen van de onderdelen van de organisatie in samenhang’ het meest gerealiseerd, bij EEAS 
‘het creëren van innovatie en aanpassen door ontwerp van organisatieonderdelen inclusief 
omgeving in samenhang’. Daarentegen wordt EIAS/EIS meer toegepast dan EEAS, dit komt overeen 
met de literatuuronderzoeksresultaten waaruit blijkt dat de traditionele uitgangspunten van 
EIAS/EIS langzamerhand overgenomen gaan worden door EEAS. 
 
Het toepassen van de EA-scholen blijkt uit analyse van beschrijvende statistiek een positieve invloed 
te hebben op het beperken/wegnemen van de tekortkomingen van de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem. Dit wordt niet bevestigd uit de hypothesetoetsing, waaruit blijkt dat 
alleen het gewenste onderdeel ‘op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie wordt de organisatie 
gestuurd tijdens het implementatietraject’ positief beïnvloed wordt door alle EA-scholen. 
 
Mogelijk levert EA alleen gezamenlijk met andere aspecten een kleine bijdrage. Of heeft EA geen 
invloed hierop, doordat deze twee tekortkomingen ook minder aanwezig zijn (30%) vergeleken met 
de andere tekortkomingen die voor 45% aanwezig zijn. Deze twee tekortkomingen komen voor in de 
oriëntatie- en selectiefase, echter bevinden minder dan 5 van de 40 respondenten nog in deze fase.  
 
Deze onderzoeksresultaten zijn beperkt generaliseerbaar, want de foutmarge van de steekproef bij 
een betrouwbaarheidsniveau van 95% is hoger dan 10%. De steekproef is hiermee een minder 
nauwkeurige afspiegeling van de populatie. Een bijkomend nadeel is de doelgerichte selectie van 
respondenten. De beperkte generaliseerbare resultaten zijn alleen geldig voor ‘veredelaars’, 
‘kwekers’ en ‘expediteurs’ die deel uitmaakten van de steekproef. 
 
Een andere beperking is het verschil tussen operationalisatie middels literatuuronderzoek en 
empirisch onderzoek. Dit geldt voor de variabele EA, waarbij items verwijderd zijn en de EA-scholen 
EIAS en EIS zijn samengevoegd. Enerzijds levert dit een betere interpretatie van de 
analyseresultaten, anderzijds hoe minder items hoe minder betrouwbare en valide meting. Een pre-
betrouwbaarheids- en factoranalyse had uitgevoerd moeten worden, om van tevoren te ontdekken 
of de andere indeling van items zichtbaar was. Hierdoor had bijgestuurd kunnen worden door verder 
de literatuur in te verdiepen.  
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Ook heeft het operationalisatieproces van het kernbegrip ‘Implementatie bedrijfsinformatiesysteem’ 
een beperking, doordat het geoperationaliseerd is tot en met het niveau van variabelen. Het eerste 
nadeel is dat de resultaten een wat abstracter beeld geven vergeleken met als het op het niveau van 
items zou zijn gemeten. Het tweede nadeel is dat de variabele gebaseerd is op één stelling, 
waardoor het resultaat gebaseerd is op een subjectieve indruk van de respondent en niet bevestigd 
kan worden door een ander item. Dit maakt de resultaten van de variabelen van deze kernbegrip 
mogelijk minder betrouwbaar. Tot slot is mogelijke subjectiviteit ontstaan door het beoordelen van 
stellingen via een Likertschaal. Met open vragen was een onderbouwing van het gegeven antwoord 
mogelijk.  

6.2. Conclusies 
De doelstelling van dit onderzoek is het beantwoorden van de onderzoeksvraag: 
In hoeverre zorgt EA voor een succesvolle implementatie van een bedrijfsinformatiesysteem binnen 
het domein van de horticultuur? 

6.2.1. Empirische onderzoeksvragen 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn drie deelvragen opgesteld die beantwoord zijn 
door empirisch onderzoek en hebben geresulteerd in conclusies. De tweede genoemde deelvraag in 
paragraaf 1.5. is beantwoord in paragraaf 4.1.. 
 
Wat zijn de bevindingen in de praktijk van het toepassen van EA om naar de gewenste 
implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem te komen? 
Uit de praktijk blijkt dat alle drie de onderdelen van de gewenste situatie van de implementatie van 
het bedrijfsinformatiesysteem voor meer dan vijftig procent binnen de horticultuur zichtbaar zijn. 
Daarnaast worden alle EA-scholen toegepast. Echter, alleen het onderdeel ‘op basis van een 
overkoepelende bedrijfsvisie wordt de organisatie gestuurd tijdens het implementatietraject’ wordt 
positief beïnvloed door alle EA-scholen. Indirect levert EA gezamenlijk met andere aspecten een 
kleine bijdrage aan de andere twee onderdelen ‘binnen een ruimte van flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt met het bedrijfsinformatiesysteem’ en ‘eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem zijn gedetailleerd beschreven’, omdat de respondenten rechtstreeks wel 
hebben aangegeven dat EA een bijdrage heeft geleverd hieraan. 
 
Wat zijn de conclusies van dit onderzoek en hoe komt dit overeen met de literatuurbevindingen? 
Robbemond en Verdouw (2012) benoemen drie belangrijke tekortkomingen van de implementatie 
van het bedrijfsinformatiesysteem binnen de horticultuur, die beperkt/weggenomen moeten 
worden om een succesvollere implementatie plaats te laten vinden. Uit empirisch onderzoek blijkt 
dat de tekortkoming ‘de organisatie wordt niet gestuurd op basis van een overkoepelende 
bedrijfsvisie tijdens het implementatietraject’ momenteel het minst (voor 55%) 
beperkt/weggenomen is binnen de horticultuur. De literatuur bevestigt dat dit onderdeel als 
moeilijkst ervaren wordt tijdens het implementatietraject. De andere twee tekortkomingen zijn voor 
70% beperkt/weggenomen. 
 
Middels literatuuronderzoek is bekend geworden dat EA kan zorgen voor het beperken/wegnemen 
van de tekortkomingen, zodat een succesvolle implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem 
plaatsvindt. Volgens Lapalme (2011) zijn er drie verschillende EA-scholen met ieder een 
samenstelling van doelstellingen en scope. Het empirisch onderzoek bevestigt dat een aantal 
doelstellingen en scopes van deze EA-scholen aanwezig zijn binnen de horticultuur, alleen met een 
andere indeling. De twee EA-scholen ‘EIAS’ en ‘EIS’ worden gezien als één EA-school en de andere 
school betreft ‘EEAS’. EIAS/EIS wordt voor 52,5% toegepast en van de vier meegenomen 
doelstellingen in dit onderzoek zijn er drie voor bijna minimaal 50% gerealiseerd.  
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Dit geldt voor de doelstellingen: het opstellen van de strategische IT-planningen, het ontwerpen van 
alle aspecten van de onderneming in samenhang en het uitvoeren van de bedrijfsstrategie door 
maximalisatie van algehele samenhang tussen de ondernemingsaspecten. EEAS wordt voor 40% 
toegepast en van de drie meegenomen doelstellingen zijn er twee voor minimaal 50% gerealiseerd. 
Dit geldt voor de doelstellingen: het aanpassen/innoveren van de onderneming aan de omgeving en 
het voortdurend afstemmen van de onderneming en omgeving. 
 
Volgens van de Wetering et al. (2021) blijkt dat een organisatie EIS en/of EEAS moet toepassen om 
een bedrijfsinformatiesysteem succesvol te implementeren. Dit onderzoek bevestigt dat het 
toepassen van EIAS/EIS en EEAS alleen een positieve bijdrage levert dat op basis van een 
overkoepelende bedrijfsvisie de organisatie gestuurd wordt tijdens het implementatietraject. 
Indirect levert EA gezamenlijk met andere aspecten een kleine bijdrage aan het 
beperken/wegnemen van de andere twee tekortkomingen. 

6.2.2. Beantwoording onderzoeksvraag 
Samenvattend, is naar voren gekomen dat EA op directe wijze voor 1/3 deel zorgt voor een 
succesvolle implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem binnen de horticultuur, doordat EA 
een positieve bijdrage heeft dat op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie de organisatie 
gestuurd wordt tijdens het implementatietraject. Indirect levert EA in samenhang met andere 
aspecten een kleine positieve bijdrage aan de andere twee onderdelen ‘binnen een ruimte van 
flexibiliteit wordt gestructureerd gewerkt met het bedrijfsinformatiesysteem’ en ‘eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem zijn gedetailleerd beschreven’, zodat een volledigere succesvolle 
implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem binnen de horticultuur plaatsvindt. 

6.3. Aanbevelingen voor de praktijk 
Het voorliggende onderzoek beschrijft of EA zorgt voor het wegnemen/beperken van de drie 
genoemde tekortkomingen bij de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem. De 
toegevoegde waarde van dit onderzoek voor de praktijk bestaat vooral uit dat aan deze 
deelnemende organisaties aanbevolen wordt om EA toe te passen om de organisatie te sturen op 
basis van een overkoepelende bedrijfsvisie tijdens het implementatietraject. Specifiek wordt hierbij 
geadviseerd om meer aandacht te besteden aan de holistische denkwijze door het toepassen van 
EEAS. Wanneer dit meer toegepast wordt dan EIAS/EIS is de kans op overleven en bloeien groter. 

6.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Bij dit onderzoek worden geen algemene geldende uitspraken gedaan voor de populatie, daarom is 
verder onderzoek noodzakelijk om de betrouwbaarheid van deze onderzoeksresultaten te verhogen. 
Voor een foutmarge van <10% bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% is een steekproef nodig van 
minimaal honderd respondenten die werkzaam zijn bij verschillende horticultuurorganisaties. 
Daarnaast moet met het EA-adoptiemodel van Syynimaa (2015) onderzocht worden hoe de adoptie 
van EA plaatsvindt. Uit dit onderzoek is gebleken dat EA deels bijdraagt aan een succesvolle 
implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem. De voordelen van EA zijn zichtbaar als EA 
geadopteerd is. Hiermee worden de tekortkomingen van het bedrijfsinformatiesysteem 
beperkt/weggenomen. Vervolgens moet onderzocht worden of hiermee binnen de horticultuur alle 
negen kenmerken van het bedrijfsinformatiesysteem zichtbaar zijn, zodat sprake is van een 
waardevollere bedrijfsinformatiesysteem. Mogelijk geeft dit ook een indicatie aan andere sectoren, 
waarbij ook kenmerken van een bedrijfsinformatiesysteem afwezig zijn, die mogelijk zichtbaar 
worden als EA toegepast wordt bij de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem. 
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7. Reflectie 
Het uitvoeren van dit onderzoek is een intensief proces van aanpassingen doorvoeren geweest. 
De uitdaging was het aanbrengen van de juiste scope. Eerst is tijdens het onderzoek onderzocht hoe 
de adoptie van EA totstand komt middels het model van Syynimaa (2015), zodat EA succesvol 
toegepast wordt en daarmee de gewenste implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem 
plaatsvindt. Gezien de scope hiermee te groot werd, is dit onderwerp weggehaald. 
 
Na het uitvoeren van het onderzoek is gereflecteerd op de betrouwbaarheid en validiteit, waarvoor 
vooraf maatregelen bedacht waren (paragraaf 3.5.). 
 
Betrouwbaarheid 
Allereerst is er transparant gewerkt. In het operationeel model is aangegeven hoe de onderzoeker 
van de onderzoeksvraag tot surveyvragen is gekomen. Alle gemaakte stappen in de SPSS-analyse zijn 
na te bootsen, doordat de codes toegevoegd zijn in de Bijlagen. Daarnaast zijn de 
onderzoeksresultaten gestructureerd vastgelegd per surveyvraag, variabele en hypothese. Wel 
vergat de onderzoeker bepaalde keuzes te benoemen, doordat het in het hoofd zat. Hiervoor is ze 
geattendeerd door haar begeleider. Ook de maatregelen voor triangulatie zijn nageleefd. Voor het 
onderzoek was al nagedacht over het toepassen van meerdere onderzoeksmethoden. Mogelijk had 
via interviews de surveyresultaten bevestigd kunnen worden. De verzamelde data waren dan niet 
meer anoniem, terwijl in dit onderzoek daar aan gehouden is. Vanuit de onderzoeksresultaten is niet 
te herleiden wie wat ingevuld heeft. Voor het invullen van het mailadres is een aparte survey 
opgesteld, zodat het mailadres niet gekoppeld is aan de ingevulde antwoorden. De kans op 
deelnemersfout- en bias is niet voor 100% weggenomen, omdat de onderzoeker geen invloed heeft 
gehad op wanneer en waar de respondent de survey invulde. 
 
Daarnaast had meer zinvolle feedback vanuit de expertgroep kunnen ontstaan als het bestond uit 
een grotere en evenredigere groep. Nu was van elk soort organisatie minimaal één persoon 
benaderd. Om hun feedback te bevestigen, hadden minimaal twee personen per organisatie 
benaderd moeten worden. Tot slot had met een betrouwbaarheidsanalyse het aantal respondenten 
bepaald kunnen worden voor een foutmarge van <10, zodat de onderzoeksresultaten in bredere 
context te generaliseren waren. 
 
Validiteit 
Interne validiteit 
De onderzoeksopzet draagt bij aan de validiteit van het onderzoek. Het onderzoek is voldoende 
afgebakend om ervoor te zorgen dat de onderzoeksvraag volledig gemeten wordt. Bij het empirisch 
onderzoek is bewust gekozen voor het gestructureerd analyseren en selecteren van de stakeholders, 
zodat de steekproef een weerspiegeling is van de populatie. Ook was het een goede keuze om in het 
middenstuk van de survey de lastigste vragen te stellen, aangezien over de EA-vragen de meeste 
vragen zijn gesteld. 
 
Door het achteraf toevoegen van de eerste twee literatuuronderzoeksvragen zijn geen surveyvragen 
opgesteld over de kenmerken van het bedrijfsinformatiesysteem, waardoor geen extra controle 
heeft plaatsgevonden naar de aanwezigheid van deze kenmerken binnen de horticultuur. 
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Externe validiteit 
Om de onderzoeksresultaten te generaliseren is het noodzakelijk om de steekproef zorgvuldig te 
selecteren en het moet van voldoende omvang zijn (Saunders et al., 2019). De steekproef is 
zorgvuldig geselecteerd doordat met een systematische stakeholderanalyse de stakeholders 
geïdentificeerd zijn. Tijdens deze selectiewijze is rekening gehouden met de opbouw van de 
populatie en is vanuit kennis van de onderzoeker/experts kenmerken bedacht waarmee de meest 
informatierijke stakeholders geselecteerd konden worden. Van de soorten horticultuurorganisaties 
zijn de kwekers het meest benaderd, omdat zij het grootste deel vertegenwoordigen in de populatie. 
Echter, had de precieuze verhouding van de soorten organisaties onderzocht kunnen worden. 
Ondanks dat met de doelgerichte steekproef gezocht is naar een representatieve weerspiegeling van 
de populatie blijft het een subjectief oordeel en had niet iedereen evenveel kans om als respondent 
aangewezen te worden. Ook zoals hierboven is benoemd is de steekproef van onvoldoende omvang. 
Door deze nadelen zijn de onderzoeksresultaten niet generaliseerbaar naar andere contexten. De 
onderzoeksresultaten zeggen wel iets over de steekproef. Daarnaast geven de resultaten een 
indicatie van hoe het onderzoek mogelijk uitpakt wanneer dit onderzoek herhaald wordt. 
 
Constructvaliditeit 
Voor het waarborgen van de constructvaliditeit is middels literatuuronderzoek de onderzoeksvraag 
geoperationaliseerd tot en met de surveyvragen. De survey had door een aantal respondenten 
ingevuld moeten worden, om van tevoren een betrouwbaarheids- en factoranalyse te kunnen 
uitvoeren om te bepalen of de itemschaal goed was. Mogelijk was dan geen verschil geweest tussen 
de schalen die te zien zijn vanuit literatuur en empirisch onderzoek. 
 
Indruksvalidering 
Voor de waarborging van de indruksvalidering zou een introductiemail gestuurd worden naar de 
respondenten met de definities van de kernbegrippen. Besloten is om een introductiemail te sturen 
met een verwijzing naar de kernbegrippen die in de survey vermeld zijn, aangezien de onderzoeker 
besefte dat de respondenten in de horticultuur de definitie kwijt zijn op het moment van invullen 
van de surveyvraag. Waarschijnlijk heeft dit de kans vergroot dat het onderzoek beter begrepen is. 
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https://youlearn.ou.nl/web/mb0106192012/cursusbronnen/-/document_library/wDkc97q8DUUg/view_file/108447210?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wDkc97q8DUUg_redirect=https%3A%2F%2Fyoulearn.ou.nl%2Fweb%2Fmb0106192012%2Fcursusbronnen%2F-%2Fdocument_library%2FwDkc97q8DUUg%2Fview%2F108446988%3F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wDkc97q8DUUg_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fyoulearn.ou.nl%252Fweb%252Fmb0106192012%252Fcursusbronnen%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wDkc97q8DUUg%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_wDkc97q8DUUg_mvcRenderCommandName%253D%25252Fdocument_library%25252Fview
https://doi.org/10.1007/BF00190039
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Bijlagen 

Bijlage 1 Zoekparameters 
De Booleaanse connector ‘’AND’’ is gebruikt om meerdere zoektermen te combineren. 
 

Nr. Zoektermen Aanwezigheid zoektermen 
in publicaties 

Publicatie-
datum 

Aantal 
citaten 

Datum 
Zoekactie 

Aantal 
gevonden 
publicaties 

Zoek- url 

1a Definition ‘Business Information Systems’ Alle zoektermen in het 
artikel 

Geen 
beperking 

Geen 
beperking 

14-1-2022 33.800 Zoek-url-1a 

1b Definition ‘Business Information Systems’ Alle zoektermen in het 
artikel 

Vanaf 2010 
 

Geen 
beperking 

14-1-2022 17.400 Zoek-url-1b 

1c Definition ‘Business Information Systems’ Alle zoektermen in de titel Vanaf 2010 
 

Geen 
beperking 

14-1-2022 1 Zoek-url-1c 

1d Definition ‘Business Information Systems’ Alle zoektermen in de titel Vanaf 2010 
 

>=5 14-1-2022 1 Zoek-url-1d 

        

2a Characteristics "Enterprise resource 
planning systems" 

Alle zoektermen in het 
artikel 

Geen 
beperking 

Geen 
beperking 

14-1-2022 19.500 Zoek-url-2a 

2b Characteristics "Enterprise resource 
planning systems" 

Alle zoektermen in het 
artikel 

Vanaf 2010 
 

Geen 
beperking 

14-1-2022 14.200 Zoek-url-2b 

2c Characteristics "Enterprise resource 
planning systems" 

Alle zoektermen in de titel Vanaf 2010 
 

Geen 
beperking 

14-1-2022 4 Zoek-url-2c 

2d Characteristics "Enterprise resource 
planning systems" 

Alle zoektermen in de titel Vanaf 2010 
 

Geen 
beperking 

14-1-2022 1 Zoek-url-2d 

        
3a Tuinbouw 

‘’Bedrijfsmanagementsystemen’’ 
Alle zoektermen in het 
artikel 

Geen 
beperking 

Geen 
beperking 

11-8-2021 40 Zoek-url-3a 
 

3b Tuinbouw 
‘’Bedrijfsmanagementsystemen’’ 

Alle zoektermen in het 
artikel 

Vanaf 2010 
 

Geen 
beperking 

11-8-2021 35 Zoek-url-3b 

 
3c Tuinbouw 

‘’Bedrijfsmanagementsystemen’’ 
Alle zoektermen in de titel Vanaf 2010 

 
Geen 
beperking 

11-8-2021 2 Zoek-url-3c 

3d Tuinbouw 
‘’Bedrijfsmanagementsystemen’’ 

Alle zoektermen in de titel Vanaf 2010 
 

>=5 11-8-2021 0 Zoek-url-3d 

        
4a Definition ‘’Enterprise Architecture’’  Alle zoektermen in het 

artikel 
Geen 
beperking 

Geen 
beperking 

29-3-2021 1.680.000 Zoek-url-4a 

4b Definition ‘’Enterprise Architecture’’  Alle zoektermen in het 
artikel 

Vanaf 2015 Geen 
beperking 

29-3-2021 26.300 Zoek-url-4b 

4c Definition ‘’Enterprise Architecture’’ Alle zoektermen in de titel Vanaf 2015 Geen 
beperking 

29-3-2021 7 Zoek-url-4c 

4d Definition ‘’Enterprise Architecture’’ Alle zoektermen in de titel Vanaf 2015 >=5 29-3-2021 3 Zoek-url-4d 

4e Definition ‘’Enterprise Architecture’’ Alle zoektermen in de titel Vanaf 2015 >=20 29-3-2021 1 Zoek-url-4e 

        

5a ‘’Enterprise architecture’’ ‘’Digital 
transformation’’ 

Alle zoektermen in het 
artikel 

Geen 
beperking 

Geen 
beperking 

12-8-2021 165.000 Zoek-url-5a 

5b ‘’Enterprise architecture’’ ‘’Digital 
transformation’’ 

Alle zoektermen in het 
artikel 

Vanaf 2015 Geen 
beperking 

12-8-2021 25.300 Zoek-url-5b 

5c ‘’Enterprise architecture’’ ‘’Digital 
transformation’’ 

Alle zoektermen in de titel Vanaf 2015 Geen 
beperking 

12-8-2021 54 Zoek-url-5c 

5d ‘’Enterprise architecture’’ ‘’Digital 
transformation’’ 

Alle zoektermen in de titel Vanaf 2015 >=5 12-8-2021 16 Zoek-url-5d 

5e ‘’Enterprise architecture’’ ‘’Digital 
transformation’’ 

Alle zoektermen in de titel Vanaf 2015 >=20 12-8-2021 7 Zoek-url-5e 

        

6a ‘’Enterprise architecture’’ ‘’Digital 
Transformations’’ 

Alle zoektermen in het 
artikel 

Geen 
beperking 

Geen 
beperking 

12-8-2021 54.300 
 

Zoek-url-6a 

6b ‘’Enterprise architecture’’ ‘’Digital 
Transformations’’ 

Alle zoektermen in het 
artikel 

Vanaf 2015 Geen 
beperking 

12-8-2021 19.200 Zoek-url-6b 

6c ‘’Enterprise architecture’’ ‘’Digital 
Transformations’’ 

Alle zoektermen in de titel Vanaf 2015 Geen 
beperking 

12-8-2021 2 Zoek-url-6c 

6d ‘’Enterprise architecture’’ ‘’Digital 
Transformations’’ 

Alle zoektermen in de titel Vanaf 2015 >=5 12-8-2021 0 Zoek-url-6d 

Tabel 1 Zoekparameters 

https://scholar.google.com/scholar?as_q=Definition&as_epq=Business+Information+Systems&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Definition&as_epq=Business+Information+Systems&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Definition&as_epq=Business+Information+Systems&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Definition&as_epq=Business+Information+Systems&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Characteristics&as_epq=Enterprise+resource+planning+systems&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Characteristics&as_epq=Enterprise+resource+planning+systems&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Characteristics&as_epq=Enterprise+resource+planning+systems&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.com/scholar?as_vis=1&q=allintitle:+Characteristics+%22Enterprise+resource+planning+systems%22&hl=nl&as_sdt=0,5&as_ylo=2010
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Tuinbouw&as_epq=Bedrijfsmanagementsystemen&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Tuinbouw+Bedrijfsmanagementsystemen&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Tuinbouw+Bedrijfsmanagementsystemen&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Tuinbouw+Bedrijfsmanagementsystemen&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?q=Definition+%E2%80%98%E2%80%99Enterprise+Architecture%E2%80%99%E2%80%99+&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&as_ylo=&as_yhi=
https://scholar.google.com/scholar?q=Definition+%E2%80%98%E2%80%99Enterprise+Architecture%E2%80%99%E2%80%99+&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&as_ylo=2015&as_yhi=
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Definition+%27%27Enterprise+Architecture%27%27&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2015&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Definition+%27%27Enterprise+Architecture%27%27&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2015&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Definition+%27%27Enterprise+Architecture%27%27&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2015&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Enterprise+architecture+Digital+transformation&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Enterprise+architecture+Digital+transformation&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2015&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Enterprise+architecture+Digital+transformation&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2015&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Enterprise+architecture+Digital+transformation&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2015&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Enterprise+architecture+Digital+transformation&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2015&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=%27%27Enterprise+architecture%27%27+%27%27Digital+Transformations%27%27&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Enterprise+architecture+Digital+Transformations&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2015&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Enterprise+architecture+Digital+Transformations&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2015&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar?as_q=Enterprise+architecture+Digital+Transformations&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2015&as_yhi=&hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
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Bijlage 2 Geselecteerde artikelen (Short list) 
Zoekopdracht 1 – Definition ‘’Business Information Systems’’ 
Nr. Titel Geselecteerd 

01 A Conceptual Framework for Definition of the Correlation Between Company Size Categories and the 
Proliferation of Business Information Systems in Hungary 

Ja 

Tabel 1 Zoekopdracht 1 

 
Zoekopdracht 2 – Characteristics "Enterprise resource planning systems" 
Nr. Titel Geselecteerd 

02 Enterprise Resource Planning Systems in Higher Education Context: Functionalities and Characteristics Ja 

Tabel 2 Zoekopdracht 2 

 
Op basis van de Backward Snowballing methode is het volgende artikel geselecteerd op basis van 
het artikel ‘’ Enterprise Resource Planning Systems in Higher Education Context: Functionalities and 
Characteristics’’. 
 
Nr. Titel Geselecteerd 

03 ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF AN ERP SYSTEM : CONCEPTUALIZATION AND OPERATIONALIZATION Ja 

Tabel 3 Backward Snowballing methode op zoekopdracht 2 

 
Op basis van de Forward Snowballing methode is het volgende artikel geselecteerd op basis van het 
artikel ‘’ Enterprise Resource Planning Systems in Higher Education Context: Functionalities and 
Characteristics’’. 
 
Nr. Titel Geselecteerd 

04 Overview of Enterprise Resource Planning (ERP) System in Higher Education Institutions (HEIs) Ja 

Tabel 4 Forward Snowballing methode op zoekopdracht 2 

 
Zoekopdracht 3 – Tuinbouw ’bedrijfsmanagementsystemen’’ 
Nr. Titel Geselecteerd 

05 De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen: Lessons Learned in de tuinbouw Ja 

- Van kas naar keten: integratie van bedrijfsmanagementsystemen en productieapparaten in de tuinbouw Nee 

Tabel 5 Zoekopdracht 3 

 
Op basis van de Forward Snowballing methode is het volgende artikel geselecteerd op basis van het 
artikel ‘’ De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen: Lessons Learned in de 
tuinbouw’’. 
 
Nr. Titel Geselecteerd 

06 ICT IN DE NEDERLANDSE SIERTEELT Ja 

Tabel 6 Forward Snowballing methode op zoekopdracht 3 

 
Zoekopdracht 4 - Definition ‘’Enterprise Architecture’’ 
Nr. Titel Geselecteerd 

- Towards the definition of enterprise architecture debts Nee 

- Classification and definition of an enterprise architecture analyses language Nee 

- Definition and implementation of the Enterprise Business Layer through a Business Reference Model, using 
the architecture development method ADM-TOGAF 

Nee 

Tabel 7 Zoekopdracht 4 

 

https://www.ingentaconnect.com/contentone/asp/asl/2018/00000024/00000006/art00124
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/reports/423155
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/reports/423155
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/reports/423155
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8907262/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-57222-2_6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-26285-7_10
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-26285-7_10
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Zoekopdracht 5 – ‘’Enterprise architecture’’ ‘’Digital Transformation’’ 
Nr. Titel Geselecteerd 

07 Enterprise architecture for digital transformation Ja 

- Towards a comprehensive understanding of digital transformation in government: Analysis of flexibility 
and enterprise architecture 

Nee 

- Evolution of enterprise architecture for digital transformation Nee 

- What enterprise architecture can bring for digital transformation: an exploratory study Nee 

- Enterprise architecture in the age of digital transformation Nee 

- Adaptive enterprise architecture for digital transformation Nee 

- Digital enterprise architecture-transformation for the internet of things Nee 

Tabel 8 Zoekopdracht 5 

 
Zoekopdracht 6 – ‘’Enterprise architecture’’ ‘’Digital Transformations’’ 
Nr. Titel Geselecteerd 

08 The Role of Enterprise Architecture for Digital Transformations Ja 

- Enterprise Architecture Artifacts Facilitating the Strategy Planning Process for Digital Transformations: a 
Systematic Literature Review and Multiple Case Study 

Nee 

Tabel 9 Zoekopdracht 6 

Bijkomende artikels (in)direct aanbevolen door de Open Universiteit 

Nr. Titel Geselecteerd 

09 Enterprise Architecture and enterprise architecture artifacts: Questiong the old concept in light of new finding Ja 

Tabel 10 Aanbevolen artikelen door de Open Universiteit 

Bijlage 3 Beoordeling niet-geselecteerde artikelen 
 

Zoekopdracht 3 – Tuinbouw ‘’bedrijfsmanagementsystemen’’ 

Titel Reden waarom niet geselecteerd 

Van kas naar keten: integratie van bedrijfsmanagementsystemen en 
productieapparaten in de tuinbouw 

De nadruk wordt gelegd op het koppelen van bedrijfsmanagementsystemen met 
kwekerijsystemen. De focus ligt niet op wat een bedrijfsinformatiesysteem 
binnen de horticultuur en welke factoren de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem beïnvloeden. 

Tabel 1 Beoordeling niet-geselecteerde zoekresultaten Zoekopdracht 3 – Tuinbouw ‘’bedrijfsmanagementsystemen’’  
 

Zoekopdracht 4 – Definition ‘’Enterprise Architecture’’ 

Titel Reden waarom niet geselecteerd 

Towards the definition of enterprise architecture debts In de inleiding wordt nadruk gelegd op ‘Enterprise Architecture Debts’ in plaats 
van Enterprise Architectuur. 

Classification and definition of an enterprise architecture analyses language In de samenvatting wordt de nadruk gelegd op Enterprise Architectuur analyse en 
Enterprise Architectuur Management in plaats van Enterprise Architectuur. 

Definition and implementation of the Enterprise Business Layer through a Business 
Reference Model, using the architecture development method ADM-TOGAF 

Tijdens de derde beoordelingsronde is gebleken dat het artikel veelal 
gebruikmaakt van oud literatuur. 

Tabel 2 Beoordeling niet-geselecteerde zoekresultaten Zoekopdracht 4 – Definition ‘’Enterprise Architecture’’ 
 

Zoekopdracht 5 – ‘’Enterprise architecture’’ ‘’Digital Transformation’’ 

Titel Reden waarom niet geselecteerd 

Towards a comprehensive understanding of digital transformation in government: 
Analysis of flexibility and enterprise architecture 

Dit artikel is teveel gericht op één branche, namelijk de overheid. 

Evolution of enterprise architecture for digital transformation In de samenvatting is te lezen dat de nadruk ligt op welke evolutie EA 
doorgemaakt heeft in relatie tot digitale transformatie. Dit is een stapje te ver 
voor een onderzoek in een sector, waarbij EA nauwelijks nog is onderzocht. 

Enterprise architecture in the age of digital transformation Na het lezen van het gehele artikel is gebleken dat het onderzoek de nadruk legt 
op hoe een EA-raamwerk met andere methodieken zichzelf kan verbeteren. 

Adaptive enterprise architecture for digital transformation De publicatie is niet beschikbaar om te lezen. 

Digital enterprise architecture-transformation for the internet of things In de samenvatting is te lezen dat de nadruk ligt op internet of things en 
Enterprise Architecture Management. 

What enterprise architecture can bring for digital transformation: an exploratory 
study 

De publicatie is niet beschikbaar om te lezen, hiervoor dien je toegang te hebben 
tot IEEE. 

Tabel 3 Beoordeling niet-geselecteerde zoekresultaten Zoekopdracht 5 – ‘’Enterprise architecture’’ ‘’Digital Transformation’’ 
 

Zoekopdracht 6 – ‘’Enterprise architecture’’ ‘’Digital Transformations’’ 

Titel Reden waarom niet geselecteerd 

Enterprise Architecture Artifacts Facilitating the Strategy Planning Process for 
Digital Transformations: a Systematic Literature Review and Multiple Case Study 

Dit artikel gaat te veel de detail in wat betreft Enterprise Architecture. 

Tabel 4 Beoordeling niet-geselecteerde zoekresultaten Zoekopdracht 6 – ‘’Enterprise architecture’’ ‘’Digital Transformations’’ 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X19304174
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X19304174
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8536109/
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7781501/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-19243-7_40
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-33313-7_24
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7310681/
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8907262/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-57222-2_6
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-26285-7_10
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-26285-7_10
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X19304174
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X19304174
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8536109/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-19243-7_40
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-33313-7_24
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7310681/
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7781501/
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7781501/
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Bijlage 4 Operationeel model 
 Kernbegrip Dimensies Variabelen Uitleg Hypotheses Indicatoren Items 
Onafhankelijke 
variabele 

Enterprise Architectuur - Enterprise IT Architecting School 
- Enterprise Integrating School 
- Enterprise Ecological Adaptation 
School 
 
(Lapalme, 2011) 

Enterprise IT Architecting 
School 
 
 

Enterprise IT Architecting 
School betekent dat het 
bedrijfsinformatiesysteem 
wordt afgestemd op de 
bedrijfsprocessen van de 
organisatie. 

1,3,5 Afstemming van de bedrijfsprocessen en IT → 
het afstemmen van het 
bedrijfsinformatiesysteem of de 
bedrijfsprocessen van de organisatie 
 
Opstellen strategische IT planning → het 
ondersteunen bij het opstellen van de 
strategische IT-planning 

5-punts Likertschaal: 
De organisatie stemt het 
bedrijfsinformatiesysteem af op de 
bedrijfsprocessen van de organisatie.  
 
5-punts Likertschaal: 
De organisatie stelt strategische IT-planningen op. 

Enterprise Integrating School Enterprise Integration School 
betekent dat de samenhang 
tussen strategie en uitvoering 
gemaximaliseerd wordt door 
alle aspecten van de 
organisatie één gezamenlijke 
samenhang te beschrijven en 
uit te voeren. 

 Het ontwerpen van alle aspecten van de 
onderneming in samenhang, zodat een 
effectieve implementatie van bedrijfsstrategie 
plaatsvindt → het ontwerpen van alle aspecten 
van de onderneming als samenhang, waarbij 
het elimineren van tegenstellingen tussen 
verschillende beleidslijnen en structuren van de 
onderneming plaatsvindt 
 
Het uitvoeren van de bedrijfsstrategie door 
maximalisatie van algehele samenhang tussen 
de aspecten van de onderneming → de 
bedrijfsstrategie wordt uitgevoerd door de 
algehele samenhang tussen alle aspecten te 
maximaliseren 
 

5-punts Likertschaal: 
De onderdelen van de organisatie worden in 
samenhang ontworpen. 
 
 
 
 
 
 
5-punts Likertschaal: 
De organisatie voert de bedrijfsstrategie uit door 
de samenhang tussen de onderdelen van de 
organisatie te maximaliseren. 

Enterprise Ecological 
Adaptation School 

Enterprise Ecological 
Adaptation School betekent 
het middel voor 
organisatorische innovatie en 
duurzaamheid. 

2,4,6 Het ontwerpen van alle aspecten van de 
onderneming in relatie met haar omgeving → 
het ontwerpen van alle aspecten van de 
onderneming inclusief haar omgeving als 
samenhang, waarbij het elimineren van 
tegenstellingen tussen verschillende 
beleidslijnen en structuren van de onderneming 
plaatsvindt 
 
Het aanpassen/innoveren van de onderneming 
aan de omgeving 
Doordat de aspecten van de organisatie 
inclusief de omgeving in samenhang ontworpen 
is, ontstaat de mogelijkheid dat mijn organisatie 
kan innoveren en aanpassen aan de omgeving. 
 
Het voortdurend aanpassen van de 
onderneming en omgeving → Co-evolutie 
tussen organisatie en omgeving 

5-punts Likertschaal: 
De onderdelen van de organisatie inclusief de 
relatie met haar omgeving worden in samenhang 
ontworpen. 
 
 
 
 
 
5-punts Likertschaal: 
Doordat de aspecten van de organisatie inclusief 
de omgeving in samenhang ontworpen is, ontstaat 
de mogelijkheid dat mijn organisatie kan 
innoveren en aanpassen aan de omgeving. 
 
 
5-punts Likertschaal: 
De organisatie en omgeving stemmen 
voortdurend op elkaar af. 
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Afhankelijke 
variabele 

Implementatie 
bedrijfsinformatie-
systeem TO-BE-situatie 
waarin beperkt/weinig 
tekortkomingen 
aanwezig zijn 

Oriëntatiefase 
Drijfveren 
- Hoge verwachtingen voordelen 
systeem 
- Daadkrachtige besluitvorming 
- Aard van de sector 
 
 
 
 
Barrières 
- Aard van de sector 
- Mismatch tussen systeem en 
organisatie 
- Complexiteit van implementatie 
- Lage zichtbaarheid vooraf 
- Hoge kosten implementatie 
 
(Robbemond & Verdouw, 2012) 
 
Selectiefase 
Drijfveren 
- Goede ‘klik’ met 
implementatiepartner 
- Bewuste keuze type systeem 
 
Barrières 
- Eisen niet gedetailleerd genoeg 
- Te beperkte evaluatie van 
oplossingen 
- Onvoldoende resources selectiefase 
 
(Robbemond & Verdouw, 2012) 
 
Implementatiefase 
Drijfveren 
- Goede samenwerking leverancier 
- Efficiënte besluitvorming 
- Breed draagvlak gebruikers 
- Succesvolle aanpassing van 
bedrijfsprocessen 
- Vrijmaken van voldoende resources 
 
Barrières 
- Teveel maatwerk doorgevoerd 
- Onderschatting consequenties voor 
bedrijfsproces 
- Onvoldoende tests voor livegang 
- Geen goede planning of structuur 
 
(Robbemond & Verdouw, 2012) 
 

Binnen een ruimte van 
flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt met 
het bedrijfsinformatiesysteem  
 
(komt overeen met de barrière 
‘mismatch tussen systeem en 
organisatie’ van de 
oriëntatiefase) 

Er wordt onderzocht of binnen 
de organisatie binnen een 
ruimte van flexibiliteit 
gestructureerd gewerkt wordt 
met het 
bedrijfsinformatiesysteem. 
 
 

1 en 2 

 

 

 

 

  

Binnen een ruimte van flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt met het 
bedrijfsinformatiesysteem 

5-punts Likertschaal: 
Binnen een ruimte van flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt met het 
bedrijfsinformatiesysteem 

De eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem zijn 
gedetailleerd beschreven  
 
(komt overeen met de barrière 
‘eisen niet gedetailleerd 
genoeg’ van de selectiefase) 

Er wordt onderzocht of binnen 
de organisatie de eisen van 
het bedrijfsinformatiesysteem 
gedetailleerd beschreven zijn. 

3 en 4 De eisen van het bedrijfsinformatiesysteem zijn 
gedetailleerd beschreven 

5-punts Likertschaal: 
De eisen van het bedrijfsinformatiesysteem zijn 
gedetailleerd beschreven 

Op basis van een 
overkoepelende bedrijfsvisie 
wordt de organisatie gestuurd 
tijdens het 
implementatietraject 
 
(komt overeen met de barrière 
‘onderschatting consequenties 
voor bedrijfsproces’ van de 
implementatiefase) 

Op basis van een 
overkoepelende bedrijfsvisie 
wordt de organisatie gestuurd 
tijdens het 
implementatietraject. 

5 en 6 Op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie 
wordt de organisatie gestuurd tijdens het 
implementatietraject 

5-punts Likertschaal: 
Op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie 
wordt de organisatie gestuurd tijdens het 
implementatietraject 
 
 
 
 
 
 
: 
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Bijlage 5 Stakeholdersclassificatie van Niemi  
Niemi (2007) benoemt een aantal EA-stakeholders die onderverdeeld worden in drie categorieën: 
 

1) Producenten (P) → de belanghebbenden die EA-planning en -ontwikkeling uitvoeren. 
2) Facilitators (F) → de belanghebbenden die EA-governance, beheer en onderhoud uitvoeren. 

Deze rol omvat ook belanghebbenden die het werk van EA sponsoren en ondersteunen door 
bijvoorbeeld middelen, vereisten of ideeën te verstrekken. 

3) Gebruikers (G) → gebruiken EA werk en haar producten in hun dagelijkse werk. Het verschil 
tussen de gebruikers en de andere twee rollen is dat de gebruikers geen EA-werk uitvoeren 
of direct invloed hebben op EA. Ze kunnen echter wel bij het EA- werk worden betrokken 
door bijvoorbeeld zakelijke vereisten te verstrekken. 

 
In Figuur 1 wordt per EA-stakeholder aangegeven in welke categorie(en) het thuishoort met een 
motivatie erbij. 
 
EA-stakeholder P F G Motivatie 

Applicatieontwikkelaar X  X Gebruik architecturen bij applicatieontwikkeling (G). 
Kunnen ook architecturale beschrijvingen van hun 
werkgebied produceren (P). 

Architecten X X X Zorgt voor de planning en ontwikkeling van 
domeinarchitecturen (P) en onderhoudt en actualiseert 
deze (F). Tot slot gebruikt architecturen om architecturale 
consistentie en volledigheid te verzekeren (G). 

Architectuurbestuur  X X Voert strategisch beheer en bestuur van EA en EA-werk uit 
(F). Gebruikt het product en de effecten van EA-werk bij het 
beoordelen van EA succes (G). 

Architectuurgroep X X X Voert EA-planning, ontwikkeling (P), onderhoud en 
bedrijfsvoering uit (F). Gebruikt architecturen om de 
consistentie en volledigheid van EA te waarborgen (G). 

Raad van bestuur  X X Keurt en heeft zakelijke verantwoordelijkheid van EA-werk 
(F). Gebruik de impact van EA op het werk bij het 
beoordelen van het succes van EA (G). In EA-omgevingen 
met een hogere volwassenheid wordt EA gebruikt bij 
bijvoorbeeld besluitvorming. 

Zakelijke gebruiker  X X Gebruikt de producten van EA bij het uitvoeren van de 
dagelijkse werkzaamheden (G). De zakelijke gebruiker kan 
ook zakelijke vereisten voor EA-werk bieden (F). 

Concurrent/ andere organisatie   X Ze kunnen de EA van de organisatie en de impact ervan 
gebruiken in hun eigen EA-werk, bijvoorbeeld voor 
benchmarking (G). 

Klant X X X Naleving tussen de EA van de organisatie en haar klant kan 
vereist zijn. Daarom kan een wederzijdse relatie tussen hun 
EA-werkprocessen nodig zijn (P) (G). Bovendien kunnen 
klanten EA-werk faciliteren met hun behoeften en 
opvattingen, of zelfs EA-werk rechtstreeks sponsoren (F). 

Ontwikkel projectgroep X  X Architecturale planning en ontwikkeling uitvoeren in het 
projectgebied (P). Laten leiden door EA om ervoor te 
zorgen dat overeenstemming tussen de projectresultaten 
en EA gewaarborgd worden (G). 

Onderneming X X X In de onderneming worden EA-planning, ontwikkeling, 
beheer en onderhoud uitgevoerd (P) (F), evenals dat EA 
wordt gebruikt (G). 

Enterprise Architect X X X Voert EA-planning en -ontwikkeling uit (P). Onderhoud en 
update domeinarchitecturen (F). Gebruikt architecturen om 
architecturale consistentie en volledigheid te verzekeren 
(G). 

Evaluator   X Gebruikt EA bij het evalueren (G) 

ICT-onderhoud   X Gebruikt EA bij ICT-onderhoud (G) 

ICT-activiteiten   X Gebruikt EA bij het uitvoeren van ICT capaciteiten (G) 

ICT-organisatie X X 

 
X Gebruikt architecturen in o.a. ICT onderhoud en operaties 

(G). Onderhoud en produceert architecturen (F) (P). In 
sommige gevallen kan de hele EA-functie onder de ICT-
organisatie worden ondergebracht. 
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Interne communicatie   X Gebruikt producten en effecten van EA-werk in 
communicatie (G). 

Investeringsbestuur  X X Keurt investeringen i.v.m. EA-werk goed (F) en gebruikt EA-
producten bij het beoordelen van investeringen (G). 

Wetgever X X X Voert bouwkundige planning, ontwikkeling en facilitering in 
de vorm van bijv. referentiearchitecturen en standaarden 
(P) (F). En gebruikt producten en effecten van EA-werk voor 
feedback (G). 

Manager/ management  X X Ondersteunt en sponsort het werk van EA (F). In EA-
omgevingen met een hogere volwassenheid wordt EA 
gebruikt bij bijvoorbeeld besluitvorming (G).  

Eigenaar  X  Keurt EA-werk goed via de raad van bestuur (F). 

Partner X X X Consultants en andere partners kunnen de planning, 
ontwikkeling en het onderheid van EA in de organisatie 
begeleider of uitvoeren (P) (F). Daarnaast kan de 
organisatie EA- werk aan partners leveren (G). 

Program Management Office  X X Kan op hoog niveau beheer van projecten m.b.t. EA 
uitvoeren (F) en EA-producten gebruiken om bijv. EA-
conformiteit van projectresultaten te verzekeren (G). 

Projectmanager X  X Beheert architecturale planning en ontwikkeling in het 
projectgebied (P) en houd rekening met EA voor het 
waarborgen van overeenstemming tussen 
projectresultaten en EA (G). 

Project stuurgroep  X  Kan een project vereisen om architectuurbeschrijvingen 
van het projectgebied te produceren en zo EA-werk te 
vergemakkelijken (F). 

Openbare ruimte    Zijn doorgaans niet verwerven met EA of EA-werk. 

Onderzoek & ontwikkel  X X Kan EA helpen werken met nieuwe ideeën en 
onderzoekscontacten (F). Gebruikt EA-werkproducten voor 
het handhaven van EA-compliance in R&D (Research & 
Development) (G). 

Beveiliging   X Gebruikt architecturen om de beveiliging te waarborgen 
(G). 

Sponsor  X X Sponsort en ondersteunt het werk van EA door bijv. 
middelen te verstrekken (F). Gebruikt de impact van EA op 
het werk bij het beoordelen van het succes van EA. EA kan 
ook gebruikt worden bij bijv. besluitvorming (G). 

Systeemontwikkelaar X  X Gebruikt architecturen bij systeemontwikkeling (G). Kan 
ook architecturale beschrijvingen van hun werkgebied 
produceren (P). 

Tabel 1 EA-stakeholders 
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Bijlage 6 Stakeholderselectie (stap 1) 
 

Stakeholder Definitie 

Applicatiebeheerder Verantwoordelijk voor het beheer van de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem   

BI consultant Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie 

Business consultant Adviseert het management over bedrijfskundige vraagstukken 

Data-/ informatie analist Verzamelen en analyseren gegevens om dit vervolgens om te zetten naar informatie 

Directeur De leidinggevende van een organisatie 

Enterprise architect Houdt zich bezig met de Enterprise Architectuur 

Functioneel beheerder Beheert de informatievoorziening voor de gebruikersorganisatie 

Gebruiker Gebruikt het bedrijfsinformatiesysteem en/of EA 

Informatiemanager Verantwoordelijk voor de informatiemanagement/informatiebeheer 

Innovation Manager/ verandermanager Houdt zich bezig met het veranderen van de structuur, cultuur en werkwijze binnen de organisatie 

IT-manager Verantwoordelijk voor de IT binnen de organisatie 

Project Manager Verantwoordelijk voor het voorbereiden, opzetten en begeleid van het project ‘implementatie 
bedrijfsinformatiesysteem ’ of EA 

Product Owner De eigenaar van een product, in dit geval van een gedeelte van het bedrijfsinformatiesysteem of EA 

Service Delivery Manager Verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gebruik van ICT-diensten binnen een organisatie 

Solution Architect Werkt een technische oplossing, in dit geval voor het bedrijfsinformatiesysteem , uit 

Systeemontwikkelaar Ontwikkelt het bedrijfsinformatiesysteem  

Technical consultant Geeft advies over het technisch gebied 

Technisch beheerder Zorgt voor de installatie van de technische systemen 

Tabel 1 Stakeholdersselectie (stap 1) 
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Bijlage 7 Stakeholderselectie (stap 2) 
 

Stakeholder Bedrijfsinformatiesysteem  EA 

Applicatiebeheerder X X 

BI consultant X X 

Business consultant X X 

Data-/ informatie analist X X 

Directeur X X 

Enterprise architect X X 

Functioneel beheerder X X 

Gebruiker X X 

Informatiemanager X X 

Innovation Manager/ verandermanager X X 

IT-manager X X 

Project Manager X X 

Product Owner X X 

Service Delivery Manager X - 

Solution Architect X X 

Systeemontwikkelaar X X 

Technical consultant X - 

Technisch beheerder X - 

Tabel 1 Stakeholdersselectie (stap 2) 

 

De drie stakeholders Service Delivery Manager, Technical consultant en Technisch beheerder 
hebben geen rol bij EA, waardoor zij niet voldaan aan de beoordelingscriteria het hebben van kennis 
over zowel de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem als EA. Daarmee zijn deze 
stakeholders rood gemarkeerd, wat betekent dat deze uit de stakeholderlijst zijn gehaald. 
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Bijlage 8 Stakeholderselectie (stap 3) 
 

Stakeholder Positie en belang 

Applicatiebeheerder Is verantwoordelijk voor het functionele- en technische beheer van de bedrijfsmanagementsystemen 
die geïmplementeerd worden. Daarnaast is degene betrokken bij het beschrijven van de samenhang 
van informatiemanagementsystemen binnen een organisatie, genaamd de ‘applicatie-architectuur’. 

BI consultant Is betrokken bij de informatielaag van Enterprise Architectuur, doordat degene helpt bij het inzichtelijk 
maken van de eigen en externe data van de organisatie, om zo de processen te verbeteren. Daarnaast 
dient de data worden beheerd in het bedrijfsinformatiesysteem . 

Business consultant Biedt advies aan de directie/management met als doel het verbeteren van de effectiviteit van de 
uitvoering van de bedrijfsprocessen. Dit is van belang bij het bedrijfsinformatiesysteem dat de 
bedrijfsprocessen dient te ondersteunen. Daarnaast kan het helpen bij het verbeteren van de 
bedrijfsarchitectuur (wat een onderdeel is van EA). 

Data-/ informatie analist Bekijkt wat de informatiebehoefte vanuit de bedrijfsprocessen is en hoe de informatiestroom verloopt. 
Bij bedrijfsmanagementsystemen is inzicht nodig in de informatiebehoefte. EA helpt bij het creëren van 
inzicht welke informatiebehoefte vanuit welke bedrijfsproces komt/nodig is. 

Directeur Gebruikt de impact van de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem op het werk bij het 
beoordelen van het succes van het systeem. Ondersteunt en sponsort het werk van EA. In EA-
omgevingen met een hogere volwassenheid wordt EA gebruikt bij bijvoorbeeld besluitvorming. 

Enterprise architect Voert EA-planning en -ontwikkeling uit. Onderhoud en update domeinarchitecturen. Gebruikt 
architecturen om architecturale consistentie en volledigheid te verzekeren. 

Functioneel beheerder Zorgt ervoor dat de gebruikers de juiste informatie, functionele mogelijkheden en bevoegdheden 
hebben van het informatiemanagementsysteem. Daarnaast stelt Functioneel Beheer 
architectuurbeschrijvingen vanuit hun werkgebied ‘de informatielaag van Enterprise Architectuur’ op. 

Gebruiker Degene die gebruikmaakt van de informatiemanagementsystemen en de verandering meemaakt van 
meerdere informatiemanagement-systemen naar één bedrijfsinformatiesysteem. Gebruikt de 
producten van EA bij het uitvoeren van het dagelijkse werk. Kan ook organisatorische vereisten bieden 
voor EA. 

Informatiemanager Is verantwoordelijk voor informatiemanagement, het vertalen van de informatiebehoeften die vanuit 
verschillende bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan in informatievoorziening. Bij de 
implementatie van een bedrijfsinformatiesysteem is inzicht nodig in informatiebehoefte. 

Innovation Manager/ verandermanager Zowel bij de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem en EA is er sprake van een verandering 
binnen de organisatie. De innovation manager /verander manager zorgt ervoor dat deze 
veranderingsprocessen succesvol verlopen. 

IT-manager Is verantwoordelijk voor dat de bedrijfsprocessen goed ondersteund worden met de IT-middelen, die 
vanuit zijn/haar afdeling geleverd worden. Dit geldt o.a. voor het bedrijfsinformatiesysteem . 
Daarnaast is de IT-manager betrokken bij de applicatie- en technologielaag van EA. 

Project Manager Zowel de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem als EA zijn projecten, waar de 
projectmanager verantwoordelijk is voor het succesvol realiseren van het project. 

Product Owner Is verantwoordelijk voor de implementatie en (door)ontwikkelaar van producten, functionaliteiten en 
systemen. 

Solution Architect Werkt een softwareoplossing zodanig uit dat deze succesvol bij een organisatie geïmplementeerd kan 
worden. Dit is het geval bij de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem. En daarmee is degene 
betrokken bij de technologische laag van EA. 

Systeemontwikkelaar Programmeert software, dus in dit geval ook het bedrijfsinformatiesysteem. Gebruikt architecturen bij 
systeemontwikkeling. Kan ook architecturale beschrijvingen van hun werkgebied produceren. 

Tabel 1 Stakeholdersselectie (stap 3) 
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Bijlage 9 Stakeholderselectie (stap 4) 
 

Stakeholder Macht Legitimiteit Urgentie Soort stakeholder 

Applicatiebeheerder    Afhankelijk  

BI consultant    Afhankelijk 

Business consultant    Dominant 

Data-/ informatie analist    Ultiem 

Directeur    Afhankelijk 

Enterprise architect    Ultiem 

Functioneel beheerder    Ultiem 

Gebruiker    Ultiem 

Informatiemanager    Ultiem 

Innovation Manager/ verandermanager    Dominant 

IT-manager    Ultiem 

Project Manager    Afhankelijk 

Product Owner    Ultiem 

Solution Architect    Ultiem 

Systeemontwikkelaar    Zwakke/ discrete 

Tabel 1 Stakeholdersselectie (stap 4) 
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Bijlage 10 Definitieve stakeholderlijst 
Stakeholder Bedrijfs-

managementsysteem 
EA Positie en belang  Macht Legitimiteit Urgentie Soort 

stakeholder 

Applicatiebeheerder X X Is verantwoordelijk voor het functionele- en 
technische beheer van de 
bedrijfsmanagementsystemen die geïmplementeerd 
worden. Daarnaast is degene betrokken bij het 
beschrijven van de samenhang van 
informatiemanagementsystemen binnen een 
organisatie, genaamd de ‘applicatie-architectuur’. 

   Afhankelijk  

BI consultant X X Is betrokken bij de informatielaag van Enterprise 
Architectuur, doordat degene helpt bij het 
inzichtelijk maken van de eigen en externe data van 
de organisatie, om zo de processen te verbeteren. 
Daarnaast dient de data worden beheerd in het 
bedrijfsinformatiesysteem . 

   Afhankelijk 

Business consultant X X Biedt advies aan de directie/management met als 
doel het verbeteren van de effectiviteit van de 
uitvoering van de bedrijfsprocessen. Dit is van belang 
bij het bedrijfsinformatiesysteem dat de 
bedrijfsprocessen dient te ondersteunen. Daarnaast 
kan het helpen bij het verbeteren van de 
bedrijfsarchitectuur (wat een onderdeel is van EA). 

   Dominant 

Data-/ informatie analist X X Bekijkt wat de informatiebehoefte vanuit de 
bedrijfsprocessen is en hoe de informatiestroom 
verloopt. Bij bedrijfsmanagementsystemen is inzicht 
nodig in de informatiebehoefte. EA helpt bij het 
creëren van inzicht welke informatiebehoefte vanuit 
welke bedrijfsproces komt/nodig is. 

   Ultiem 

Directeur X X Gebruikt de impact van de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem op het werk bij het 
beoordelen van het succes van het systeem. 
Ondersteunt en sponsort het werk van EA. In EA-
omgevingen met een hogere volwassenheid wordt 
EA gebruikt bij bijvoorbeeld besluitvorming. 

   Afhankelijk 

Enterprise architect X X Voert EA-planning en -ontwikkeling uit. Onderhoud 
en update domeinarchitecturen. Gebruikt 
architecturen om architecturale consistentie en 
volledigheid te verzekeren. 

   Ultiem 

Functioneel beheerder X X Zorgt ervoor dat de gebruikers de juiste informatie, 
functionele mogelijkheden en bevoegdheden 
hebben van het informatiemanagementsysteem. 
Daarnaast stelt Functioneel Beheer 
architectuurbeschrijvingen vanuit hun werkgebied 
‘de informatielaag van Enterprise Architectuur’ op. 

   Ultiem 

Gebruiker X X Degene die gebruikmaakt van de 
informatiemanagementsystemen en de verandering 
meemaakt van meerdere informatiemanagement-
systemen naar één bedrijfsinformatiesysteem. 
Gebruikt de producten van EA bij het uitvoeren van 
het dagelijkse werk. Kan ook organisatorische 
vereisten bieden voor EA. 

   Ultiem 

Informatiemanager X X Is verantwoordelijk voor informatiemanagement, het 
vertalen van de informatiebehoeften die vanuit 
verschillende bedrijfsprocessen van een organisatie 
ontstaan in informatievoorziening. Bij de 
implementatie van een bedrijfsinformatiesysteem is 
inzicht nodig in informatiebehoefte. 

   Ultiem 

Innovation Manager/ 
verandermanager 

X X Zowel bij de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem en EA is er sprake van een 
verandering binnen de organisatie. De innovation 
manager /verander manager zorgt ervoor dat deze 
veranderingsprocessen succesvol verlopen. 

   Dominant 

IT-manager X X Is verantwoordelijk voor dat de bedrijfsprocessen 
goed ondersteund worden met de IT-middelen, die 
vanuit zijn/haar afdeling geleverd worden. Dit geldt 
o.a. voor het bedrijfsinformatiesysteem .  
 

   Ultiem 
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Daarnaast is de IT-manager betrokken bij de 
applicatie- en technologielaag van EA. 

Project Manager X X Zowel de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem als EA zijn projecten, waar 
de projectmanager verantwoordelijk is voor het 
succesvol realiseren van het project. 

   Afhankelijk 

Product Owner X X Is verantwoordelijk voor de implementatie en 
(door)ontwikkelaar van producten, functionaliteiten 
en systemen. 

   Ultiem 

Solution Architect X X Werkt een softwareoplossing zodanig uit dat deze 
succesvol bij een organisatie geïmplementeerd kan 
worden. Dit is het geval bij de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem. En daarmee is degene 
betrokken bij de technologische laag van EA. 

   Ultiem 

Tabel 1 Definitieve stakeholderlijst 
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Bijlage 11 Succes- en faalfactoren implementatie bedrijfsinformatiesysteem  
 
Succesfactoren  

Hoge verwachtingen voordelen 
systeem 

De potentiële voordelen van een bedrijfsinformatiesysteem zorgen voor een acceptatie van de implementatie 
van het bedrijfsinformatiesysteem . 

Daadkrachtige besluitvorming Doordat de lijntjes kort zijn binnen organisaties, kunnen beslissingen snel en effectief genomen worden. 

Aard van de sector Organisaties in de horticultuur zijn ondernemend, wat innovatie in de hand kan werken. 

Goede ‘klik’ met 
implementatiepartner 

Men zoekt naar “een implementatiepartner die over ruime sectorkennis beschikt en de cultuur binnen de sector 
kent”. Een partner die ‘meedenkt in de processen’. Hierbij is het cruciaal dat de implementatiepartner de taal van 
de tuinbouw spreekt en de tuinbouwspecifieke processen kent. 

Bewuste keuze type systeem Over grote keuzes is vaak op hoog niveau goed nagedacht, zoals de keuze voor het type systeem. 

Goede samenwerking met 
leverancier 

Een goede samenwerking met de implementatiepartner helpt bij de acceptatie van de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem . 

Efficiënte besluitvorming De organisatie van het project is van belang om de besluitvorming goed te laten verlopen. 

Breed draagvlak gebruikers Van belang is om de eindgebruikers te betrekken bij het implementatietraject van het bedrijfsinformatiesysteem . 

Succesvolle aanpassing van 
bedrijfsprocessen 

Het succesvol aanpassen van de bedrijfsprocessen is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van een 
succesvolle implementatie. 

Vrijmaken van voldoende resources Er moet voor voldoende aanvullende resources gezorgd worden om de gang van alledag niet te onderbreken. 

Faalfactoren  

Aard van de sector Organisaties in de horticultuur zijn vaak terughoudend als het om radicale veranderingen gaat en geven weinig 
prioriteit aan lange-termijnontwikkelingen.  

Mismatch systeem en organisatie Een bedrijfsinformatiesysteem dwingt een gestructureerde manier van werken af, die gebaseerd is op 
gedetailleerde planningen. Dit staat haaks op wat men in de tuinbouw van oudsher gewend is. De traditionele 
handel is gebaseerd op dagplanningen die ruimte overlaten voor flexibele invulling. 

Complexiteit van implementatie De complexiteit van het implementatietraject van bedrijfsmanagementsystemen wordt hoog geschat. 

Lage zichtbaarheid vooraf De werking van het bedrijfsinformatiesysteem is vooral lastig te demonstreren, in verband met dat een 
bedrijfsinformatiesysteem relatief abstract en weinig tastbaar is. 

Hoge kosten implementatie De kosten voor het implementeren van een bedrijfsinformatiesysteem zijn hoog. 

Eisen niet gedetailleerd genoeg Organisaties hebben zich gebogen over het formuleren van een eisenpakket, maar de mate van detail waarin de 
eisen zijn opgesteld verschilt. Door te investeren in het gedetailleerder beschrijven van eisen kunnen 
implementatierisico’s verminderd worden. 

Te beperkte evaluatie van 
oplossingen 

Men vergelijkt en evalueert beperkt de oplossingen, waardoor regelmatig opnieuw het wiel uitgevonden wordt. 

Onvoldoende resources selectiefase Er wordt onvoldoende energie gestoken in het selectieproces. 

Te veel maatwerk doorgevoerd Er is teveel maatwerk geïmplementeerd. Doordat steeds meer specifieke onderdelen in standaardpakketten 
worden opgenomen, neemt de noodzaak tot maatwerk geleidelijk af. 

Onderschatting consequenties voor 
bedrijfsproces 

Een probleem waar men tijdens implementatie frequent tegenaan loopt is “terugval in oud gedrag”. Duidelijke 
sturing op basis van een helder overkoepelende bedrijfsvisie werd meermalen aangekaart als methode om de 
organisatie achter het project te krijgen. 

Onvoldoende tests voor livegang Er worden onvoldoende testen uitgevoerd, voordat het bedrijfsinformatiesysteem in productie genomen wordt. 

Geen goede planning of structuur Planning en budgettering wordt vaak onderschat, vaak wordt te snel begonnen terwijl er nog onvoldoende 
structuur in het implementatietraject aanwezig is. 

Tabel 1 Succes- en faalfactoren implementatie bedrijfsinformatiesysteem  
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Bijlage 12 Survey 
Beste respondent, 

 

Als onderdeel van mijn Masteropleiding Business Process Management & IT, aan de Open 

Universiteit, doe ik een afstudeeronderzoek naar de rol van Enterprise Architectuur (hierna EA 

genoemd) bij de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem binnen de horticultuur. EA gaat 

over het vertalen van de doelstellingen naar de inrichting van de organisatie, processen en 

informatievoorziening. Het beschrijft de belangrijkste keuzes die gemaakt moeten worden in de 

vorm van principes, richtlijnen en modellen. 

 

Binnen de horticultuur vinden over het algemeen een aantal tekortkomingen plaats bij het 

implementeren van een bedrijfsinformatiesysteem. Wanneer deze niet voordoen vindt er een 

succesvollere implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem plaatsvindt. Daarom wordt in de 

survey aandacht besteedt naar in hoeverre de volgende drie stellingen gelden voor uw organisatie.   

 

1) Binnen een ruimte van flexibiliteit wordt gestructureerd gewerkt met het 

bedrijfsinformatiesysteem 

2) De eisen van het bedrijfsinformatiesysteem zijn gedetailleerd beschreven 

3) Op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie wordt de organisatie gestuurd tijdens het 
implementatietraject  

 
Deze survey heeft als doel om inzicht te krijgen of EA een positieve bijdrage kan leveren bij deze 
tekortkomingen, zodat de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem succesvoller 
plaatsvindt. Bij elk onderwerp van de survey zullen de belangrijkste begrippen toegelicht worden. 

 
In het eerste deel zijn de vragen gericht op het verkrijgen van inzicht in de afwezigheid van de 
tekortkomingen van het implementeren van een bedrijfsinformatiesysteem bij de organisatie waar u 
werkzaam/betrokken bent. Het tweede deel focust op EA. 

 
Ik waardeer het zeer als u aan deze survey zou deelnemen. Deelname is geheel anoniem. Alle door u 
verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor academische doeleinden en zal vertrouwelijk 
behandeld worden. U krijgt de gelegenheid om de uiteindelijke resultaten te ontvangen. Daarvoor 
wordt u na afloop van de survey doorverwezen naar een pagina waar u dit kunt aangeven. Door 
deze verwijzing is er geen koppeling met de door u ingestuurde antwoorden, zodat de anonimiteit 
gewaarborgd blijft. 

 
Het deelnemen aan de survey vraagt ongeveer 15 minuten van uw tijd.  
 
Indien u vragen heeft, kunt u mij benaderen op het volgende e-mailadres: 
… 

 
Ik wil u alvast hartelijk bedanken voor uw deelname. 
 
Met vriendelijke groet, 
Melissa Hartsink 

mailto:melissahartsink@live.nl
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Algemene vragen 
De survey begint met een aantal algemene vragen om een beeld te krijgen wat uw rol in welke soort 
organisatie in de horticultuur is. 
 

1) Bij welke organisatie in de horticultuur bent u werkzaam? 

• Veredelaar (naar vraag 3) 

• Kweker (naar vraag 3) 

• Expediteur/ groothandel (naar vraag 3) 

• Leverancier in de horticultuur (naar vraag 2) 

• Anders, namelijk: … (naar vraag 3) 
 

2) Bij welke type organisatie(s) heeft u afgelopen drie jaar een bedrijfsinformatiesysteem 
geïmplementeerd? 

• Veredelaar 

• Kweker 

• Expediteur/ groothandel 

• Anders, namelijk: … 
 

3) Bij welke afdeling bent u werkzaam? (open vraag) 
 

4) Welk van de onderstaande functies/ rollen vervult u binnen uw organisatie? (meerdere 

functies/ rollen zijn mogelijk) 

• Applicatiebeheerder 

• BI consultant 

• Business consultant 

• Data- / informatieanalist 

• Directeur 

• Enterprise Architect 

• Functioneel beheerder 

• Gebruiker van het bedrijfsinformatiesysteem en/ of Enterprise Architectuur 

• Informatiemanager 

• IT-manager 

• Project Manager 

• Product Owner 

• Solution Architect 

• Verandermanager 

• Anders, namelijk: … 

Deel 1 Implementatie bedrijfsinformatiesysteem  
Hieronder worden eerst een aantal algemene vragen over de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem gesteld. Een bedrijfsinformatiesysteem is een softwarepakket voor de 
planning en beheersing van meerdere bedrijfsprocessen in één systeem in plaats van losse 
systemen. 
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5) Welk bedrijfsinformatiesysteem gebruikt uw organisatie? (meerdere antwoorden zijn 
mogelijk) 

• Agriware 

• PAT 

• Maatwerksysteem 

• Geen (einde survey) 

• Anders, namelijk: … 

6) In welke fase van de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem bevindt u zich nu? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

• Voorbereiding oriëntatie (hierbij worden bijv. de processen in kaart gebracht t.b.v. 

selectie) 

• Oriëntatie (hierbij wordt kennis vergaard over het bedrijfsinformatiesysteem ) 

• Selectie (hierbij wordt gekozen voor het type systeem, het implementatieplatform en de 

leverancier) 

• Voorbereiding implementatie (de gemaakte keuzes in de selectiefase worden vertaald in 

een projectplan die uitgevoerd gaat worden) 

• Geïmplementeerd 

• Optimalisatie 

• Anders, namelijk: … 

7) Bij het implementeren van een bedrijfsinformatiesysteem binnen de horticultuur doen zich 
een aantal tekortkomingen voor. Hieronder zijn de drie tekortkomingen op een positieve 
manier geformuleerd in drie stellingen, waarbij gevraagd wordt om aan te geven in hoeverre 
u dit herkent binnen uw organisatie. 
 

 Totaal niet 
herkenbaar 

Niet 
herkenbaar 

Neutraal 
 

Herkenbaar 
 

Zeer 
herkenbaar 

Binnen een ruimte van flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt met het 
bedrijfsinformatiesysteem 

     

De eisen van het bedrijfsinformatiesysteem 
zijn gedetailleerd beschreven 

     

Op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie 
wordt de organisatie gestuurd tijdens het 
implementatietraject  

     

 

Deel 2 Enterprise Architectuur (EA) 
EA is een middel wat gebruikt wordt om een positieve bijdrage te leveren aan de hiervoor 
genoemde tekortkomingen van de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem, zodat een 
succesvollere implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem plaatsvindt. Bij EA worden de 
huidige en gewenste bedrijfs-, data-, applicatie-, en technologiearchitectuur en de gemanagede 
verandering hiertussen beschreven. Zodat integratie plaatsvindt tussen de bedrijfsprocessen en het 
bedrijfsinformatiesysteem . 
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Het onderstaande figuur laat dit zien. 

 
Hieronder worden stellingen weergegeven waarbij gevraagd wordt in hoeverre deze stelling voor uw 
organisatie geldt. Indien de stelling voor uw organisatie geldt wordt onderzocht of dit een positieve 
bijdrage levert aan één het beperken/wegnemen van de tekortkomingen van de implementatie van 
het bedrijfsinformatiesysteem . 
 

8) Mijn organisatie stemt het bedrijfsinformatiesysteem af op de bedrijfsprocessen van de 
organisatie. 

- Helemaal oneens 
- Oneens 
- Neutraal 
- Eens 
- Helemaal eens 

 
Indien het antwoord op deze vraag ‘Helemaal eens’ of ‘Eens’ is, ga je naar vraag 8. Indien 
het antwoord op deze vraag ‘Neutraal’, ‘Oneens’, Helemaal oneens’ is, ga je naar vraag 9. 

 
9) Het afstemmen van het bedrijfsinformatiesysteem op de bedrijfsprocessen van uw 

organisatie heeft ertoe geleidt dat: 
 
Gevolg  

Binnen een ruimte van 
flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt met 
het 
bedrijfsinformatiesysteem 

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder het 
afstemmen van het 
bedrijfs-
management- 
systeem op de 
bedrijfsprocessen 

Het afstemmen van het 
bedrijfsmanagement- 
systeem op de 
bedrijfsprocessen van de 
organisatie kan niet tot 
dit gevolg leiden 

De eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem 
zijn gedetailleerd beschreven 

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder het 
afstemmen van het 
bedrijfs-
management- 
systeem op de 
bedrijfsprocessen 
 
 

Het afstemmen van het 
bedrijfsmanagement- 
systeem op de 
bedrijfsprocessen van de 
organisatie kan niet tot 
dit gevolg leiden 

Op basis van een 
overkoepelende bedrijfsvisie 
wordt de organisatie 
gestuurd tijdens het 
implementatietraject  

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder het 
afstemmen van het 
bedrijfs-
management- 
systeem op de 
bedrijfsprocessen 

Het afstemmen van het 
bedrijfsmanagement- 
systeem op de 
bedrijfsprocessen van de 
organisatie kan niet tot 
dit gevolg leiden 
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10) Mijn organisatie stelt strategische IT-planningen op. 
- Helemaal oneens 
- Oneens 
- Neutraal 
- Eens 
- Helemaal eens 

 
Indien het antwoord op deze vraag ‘Helemaal eens’ of ‘Eens’ is, ga je naar vraag 10. Indien 
het antwoord op deze vraag ‘Neutraal’, ‘Oneens’, Helemaal oneens’ is, ga je naar vraag 11. 
 

11) Het opstellen van strategische IT-planningen heeft ertoe geleidt dat: 
 
Gevolg  

Binnen een ruimte van 
flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt met 
het 
bedrijfsinformatiesysteem 

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder het opstellen 
van strategische IT-
planningen 

Het opstellen van 
strategische IT-
planningen kan niet tot 
dit gevolg leiden 

De eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem 
zijn gedetailleerd beschreven 

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder het opstellen 
van strategische IT-
planningen 

Het opstellen van 
strategische IT-
planningen kan niet tot 
dit gevolg leiden 

Op basis van een 
overkoepelende bedrijfsvisie 
wordt de organisatie 
gestuurd tijdens het 
implementatietraject  

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder het opstellen 
van strategische IT-
planningen 

Het opstellen van 
strategische IT-
planningen kan niet tot 
dit gevolg leiden 

 
12) De onderdelen van mijn organisatie worden in samenhang ontworpen. 

 
Bij onderdelen van de organisatie moet u denken aan: IT-capaciteiten, data, 
bedrijfsprocessen, mensen (inclusief verantwoordelijkheden, bevoegdheden, competenties), 
machines, (digitale) technologie, besluitvormen, beloningsbeleid 
 

- Helemaal oneens 
- Oneens 
- Neutraal 
- Eens 
- Helemaal eens 

 
Indien het antwoord op deze vraag ‘Helemaal eens’ of ‘Eens’ is, ga je naar vraag 12. Indien 
het antwoord op deze vraag ‘Neutraal’, ‘Oneens’, Helemaal oneens’ is, ga je naar vraag 13. 
 

13) Het ontwerpen van de onderdelen van mijn organisatie in samenhang heeft ertoe geleidt dat:  
 
Gevolg  

Binnen een ruimte van 
flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt met 
het 
bedrijfsinformatiesysteem 

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder dat de 
onderdelen van 
mijn organisatie in 
samenhang zijn 
ontworpen 

Het ontwerpen van de 
onderdelen van mijn 
organisatie in 
samenhang kan niet tot 
dit gevolg leiden 

De eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem 
zijn gedetailleerd beschreven 

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder dat de 
onderdelen van 
mijn organisatie in 
samenhang zijn 
ontworpen 

Het ontwerpen van de 
onderdelen van mijn 
organisatie in 
samenhang kan niet tot 
dit gevolg leiden 
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Op basis van een 
overkoepelende bedrijfsvisie 
wordt de organisatie 
gestuurd tijdens het 
implementatietraject  

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder dat de 
onderdelen van 
mijn organisatie in 
samenhang zijn 
ontworpen 

Het ontwerpen van de 
onderdelen van mijn 
organisatie in 
samenhang kan niet tot 
dit gevolg leiden 

 
14) Mijn organisatie voert de bedrijfsstrategie uit door de samenhang tussen de onderdelen van 

de organisatie te maximaliseren. 
- Helemaal oneens 
- Oneens 
- Neutraal 
- Eens 
- Helemaal eens 

 
Indien het antwoord op deze vraag ‘Helemaal eens’ of ‘Eens’ is, ga je naar vraag 14. Indien 
het antwoord op deze vraag ‘Neutraal’, ‘Oneens’, Helemaal oneens’ is, ga je naar vraag 15. 

 
15) Het uitvoeren van de bedrijfsstrategie door de samenhang tussen de onderdelen van de 

organisatie te maximaliseren heeft ertoe geleidt dat:  
Gevolg  

Binnen een ruimte van 
flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt met 
het 
bedrijfsinformatiesysteem 

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder dat de 
bedrijfsstrategie 
uitgevoerd werd door 
de samenhang tussen 
de onderdelen van de 
organisatie te 
maximaliseren 

Het uitvoeren van de 
bedrijfsstrategie door 
de samenhang tussen 
de onderdelen van de 
organisatie te 
maximaliseren kan niet 
tot dit gevolg leiden 

De eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem 
zijn gedetailleerd beschreven 

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder dat de 
bedrijfsstrategie 
uitgevoerd werd door 
de samenhang tussen 
de onderdelen van de 
organisatie te 
maximaliseren 

Het uitvoeren van de 
bedrijfsstrategie door 
de samenhang tussen 
de onderdelen van de 
organisatie te 
maximaliseren kan niet 
tot dit gevolg leiden 

Op basis van een 
overkoepelende bedrijfsvisie 
wordt de organisatie 
gestuurd tijdens het 
implementatietraject  

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder dat de 
bedrijfsstrategie 
uitgevoerd werd door 
de samenhang tussen 
de onderdelen van de 
organisatie te 
maximaliseren 

Het uitvoeren van de 
bedrijfsstrategie door 
de samenhang tussen 
de onderdelen van de 
organisatie te 
maximaliseren kan niet 
tot dit gevolg leiden 

 
16) De onderdelen van mijn organisatie inclusief de relatie met haar omgeving worden in 

samenhang ontworpen. 
 
Bij onderdelen van de organisatie moet u denken aan: IT-capaciteiten, data, 
bedrijfsprocessen, mensen (inclusief verantwoordelijkheden, bevoegdheden, competenties), 
machines, (digitale) technologie, besluitvormen, beloningsbeleid 
 
Met de relatie met haar omgeving wordt bedoeld het maatschappelijke strategievorming en 
verantwoording 

- Helemaal oneens 
- Oneens 
- Neutraal 
- Eens 
- Helemaal eens 
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Indien het antwoord op deze vraag ‘Helemaal eens’ of ‘Eens’ is, ga je naar vraag 16. Indien 
het antwoord op deze vraag ‘Neutraal’, ‘Oneens’, Helemaal oneens’ is, ga je naar vraag 19. 

 
17) Het ontwerpen van de onderdelen van mijn organisatie inclusief de relatie met haar 

omgeving in samenhang heeft ertoe geleidt dat:  
 

Gevolg  

Binnen een ruimte van 
flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt met 
het 
bedrijfsinformatiesysteem 

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder dat de 
onderdelen van 
mijn organisatie 
inclusief de relatie 
met haar omgeving 
in samenhang zijn 
ontworpen 

Het ontwerpen van de 
onderdelen van mijn 
organisatie inclusief de 
relatie met haar 
omgeving in samenhang 
kan niet tot dit gevolg 
leiden 

De eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem 
zijn gedetailleerd beschreven 

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder dat de 
onderdelen van 
mijn organisatie 
inclusief de relatie 
met haar omgeving 
in samenhang zijn 
ontworpen 

Het ontwerpen van de 
onderdelen van mijn 
organisatie inclusief de 
relatie met haar 
omgeving in samenhang 
kan niet tot dit gevolg 
leiden 

Op basis van een 
overkoepelende bedrijfsvisie 
wordt de organisatie 
gestuurd tijdens het 
implementatietraject  

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder dat de 
onderdelen van 
mijn organisatie 
inclusief de relatie 
met haar omgeving 
in samenhang zijn 
ontworpen 

Het ontwerpen van de 
onderdelen van mijn 
organisatie inclusief de 
relatie met haar 
omgeving in samenhang 
kan niet tot dit gevolg 
leiden 

 
18) Doordat de aspecten van mijn organisatie inclusief haar omgeving in samenhang ontworpen 

is, ontstaat de mogelijkheid dat mijn organisatie kan innoveren en aanpassen aan de 
omgeving. 

- Helemaal oneens 
- Oneens 
- Neutraal 
- Eens 
- Helemaal eens 

 
Indien het antwoord op deze vraag ‘Helemaal eens’ of ‘Eens’ is, ga je naar vraag 18. Indien 
het antwoord op deze vraag ‘Neutraal’, ‘Oneens’, Helemaal oneens’ is, ga je naar vraag 19. 
 

19) Doordat mijn organisatie innoveert en aanpast aan haar omgeving, heeft dit ertoe geleidt 
dat: 
Gevolg  

Binnen een ruimte van 
flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt met 
het 
bedrijfsinformatiesysteem 

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder dat mijn 
organisatie 
innoveerde en 
aanpaste aan haar 
omgeving 

Het innoveren en 
aanpassen aan de 
omgeving kan niet tot dit 
gevolg leiden 

De eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem 
zijn gedetailleerd beschreven 

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder dat mijn 
organisatie 
innoveerde en 
aanpaste aan haar 
omgeving 
 

Het innoveren en 
aanpassen aan de 
omgeving kan niet tot dit 
gevolg leiden 



58 
 

Op basis van een 
overkoepelende bedrijfsvisie 
wordt de organisatie 
gestuurd tijdens het 
implementatietraject  

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder dat mijn 
organisatie 
innoveerde en 
aanpaste aan haar 
omgeving 

Het innoveren en 
aanpassen aan de 
omgeving kan niet tot dit 
gevolg leiden 

 
20) Mijn organisatie en omgeving stemmen voortdurend op elkaar af.  
- Helemaal oneens 
- Oneens 
- Neutraal 
- Eens 
- Helemaal eens 

 
Indien het antwoord op deze vraag ‘Helemaal eens’ of ‘Eens’ is, ga je naar vraag 20. Indien 
het antwoord op deze vraag ‘Neutraal’, ‘Oneens’, Helemaal oneens’ is, ga je naar vraag 21. 
 

21) Doordat mijn organisatie en omgeving voortdurend op elkaar afstemmen, heeft dit ertoe 
geleidt dat: 
Gevolg  

Binnen een ruimte van 
flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt met 
het 
bedrijfsinformatiesysteem 

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder dat mijn 
organisatie en 
omgeving 
voortdurend op 
elkaar afstemde 

Dat de organisatie en 
omgeving voortdurend 
op elkaar afstemmen, 
kan niet tot dit gevolg 
leiden 

De eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem 
zijn gedetailleerd beschreven 

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder dat mijn 
organisatie en 
omgeving 
voortdurend op 
elkaar afstemde 

Dat de organisatie en 
omgeving voortdurend 
op elkaar afstemmen, 
kan niet tot dit gevolg 
leiden 

Op basis van een 
overkoepelende bedrijfsvisie 
wordt de organisatie 
gestuurd tijdens het 
implementatietraject  

Helemaal 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 
eens 

Dit verliep al goed 
zonder dat mijn 
organisatie en 
omgeving 
voortdurend op 
elkaar afstemde 

Dat de organisatie en 
omgeving voortdurend 
op elkaar afstemmen, 
kan niet tot dit gevolg 
leiden 

 
Bedankt voor uw deelname aan deze survey. Met uw hulp kan onderzoek gedaan worden naar de rol 
van EA bij de implementatie van een bedrijfsinformatiesysteem binnen de horticultuur. Wat 
vervolgens leidt tot aanbevelingen. 
 
Graag houd ik u op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek. Als u dit interessant vindt kunt 
u zich hiervoor registreren via onderstaande link: 
 
https://forms.office.com/r/psNi9HgTYS 
 
Met vriendelijke groet, 
Melissa Hartsink 

https://forms.office.com/r/psNi9HgTYS
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Bijlage 13 Feedback van experts 
 
Stakeholderanalyse- en selectie 
Hieronder is de feedback van de experts benoemd die gegeven is over de stakeholderanalyse- en 
selectie. 
 
Stakeholder Feedback Aanpassing 

BI- consultant Dit is niet alleen een stakeholder voor EA, maar ook voor de 
implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem  

Bij deze stakeholder is aangegeven dat hij/zij betrokken is bij 
zowel EA als de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem   

MT- lid De experts zien dit niet als stakeholder voor zowel EA als 
implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem . Dit komt, 
doordat zij een andere rol/functie uitvoeren tijdens deze twee 
implementaties 

Het MT-lid is uit de stakeholderlijst gehaald 
 

Stuurgroep informatiemanagement 
lid 

Eén expert zag dit als stakeholder voor zowel EA als het 
bedrijfsinformatiesysteem . Echter, de andere experts hebben 
aangegeven dat deze rol niet voor hen herkenbaar is in hun 
organisatie 

Deze stakeholder is niet opgenomen in de stakeholderslijst. 
In de survey is de optie ‘Anders’ opgenomen, zodat een 
respondent evt. als stakeholder ‘stuurgroep 
informatiemanagement lid’ kon invullen 

Technical consultant Deze stakeholder is niet betrokken bij de implementatie van 
EA, maar wel bij de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem  

Bij deze stakeholder is aangegeven dat hij/zij alleen 
betrokken is bij de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem  

Klant Een klant is geen stakeholder binnen een organisatie. De 
horticultuur zijn klanten van elkaar, een kweker is bijv. een 
klant van een veredelaar. Daardoor zou iedereen klant invullen 

De klant is uit de stakeholderlijst gehaald 

Wetgever Binnen de horticultuur hebben de wetgevers onvoldoende 
kennis over de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem en Enterprise Architectuur, 
waardoor zij niet betrokken zijn bij dit onderzoek. 

De wetgever is uit de stakeholderlijst gehaald 

Tabel 1 Feedback stakeholderanalyse- en selectie 

 
Operationalisatie van het empirisch onderzoek/survey 
Aan de respondenten is gevraagd om de surveyvragen te beoordelen op de volgende criteria 
(Verhoeven, 2014):  
Criteria Toelichting 

Helder en eenvoudig De surveyvragen zijn in begrijpelijke taal opgeschreven, en is voor iedereen te begrijpen in de doelgroep 

Eenduidig De surveyvragen wekken niet een bepaalde suggestie, de respondent begrijpt de bedoeling van de vraag 

Enkelvoudig Er wordt maar één vraag tegelijk gesteld in een surveyvraag 

Bevatten geen dubbele ontkenningen In de surveyvragen worden geen twee of meer ontkenningen gebruikt (zoals oneens en niet) 

Zijn objectief Er wordt geen subjectief oordeel in de surveyvraag benoemt, waardoor de respondent al gestuurd wordt 

Zijn onafhankelijk De vraag wordt opengesteld, zonder dat je al uit twee antwoorden kan kiezen die in de vraag vermeld staan 

Toegevoegde waarde Alle surveyvragen dragen met beantwoording ervan een bijdrage aan de onderzoeksvraag 

Compleet In de survey ontbreken geen vragen die nodig zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden 

Tabel 2 Beoordelingscriteria surveyvragen 

 
De antwoorden bij de surveyvragen zijn op basis van de volgende criteria beoordeeld (Verhoeven, 
2014): 
Criteria Toelichting 

Herkenbare categorieën De antwoorden die bij de surveyvragen staan, zijn voor iedereen herkenbaar, zonder dat het 
opgezocht hoeft te worden 

Logische volgorde De antwoorden zijn in een logische volgorde benoemt, zoals bijv. in een oplopende schaal 

Uitputtend Alle mogelijke antwoordcategorieën zijn aanwezig, of er is een categorie ‘anders’ toegevoegd 

Uitsluitend Er is geen overlap in de antwoorden, zodat de respondent slechts één antwoord hoeft te geven 

Meetbaar De categorieën zijn numeriek, dat wil zeggen dat ermee gerekend kan worden 

Tabel 3 Beoordelingscriteria survey antwoordcategorieën 

 
Hieronder is de feedback van de experts benoemd die gegeven is over de survey, waarbij door de 
experts meteen gekeken is naar de operationalisatie van het empirisch onderzoek. Daarnaast is een 
relatie gelegd met de hierboven genoemde beoordelingscriteria. 
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Beoordelingscriteria Onderdeel survey Feedback Aanpassingen 

Compleet Deel 1 Door een aantal algemene vragen toe te voegen over de 
implementatie van een bedrijfsinformatiesysteem, zoals: 
welk bedrijfsinformatiesysteem gebruikt wordt en in 
welke de fase de organisatie bevindt, wordt gecontroleerd 
of er daadwerkelijk met een bedrijfsinformatiesysteem 
gewerkt wordt. 

Er zijn twee surveyvragen toegevoegd, namelijk welk 
bedrijfsinformatiesysteem gebruikt wordt en in welke fase 
van de implementatie de organisatie zich bevindt. 

Eenduidig 
 
 
 

Deel 2 EA In deze surveyvragen worden de tekortkomingen 
benoemd. Terwijl je wilt weten wat het gevolg is van het 
toepassen van EA. Daarom zou je i.p.v. de tekortkoming 
het positieve gevolg benoemd willen zien. 
 

In plaats van tekortkomingen (de huidige situatie van de 
implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem), zijn de 
gevolgen van het toepassen van EA benoemt (dus de 
gewenste situatie van de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem ). 

Enkelvoudig Deel 2 EA Bij de surveyvragen wordt gevraagd om aan te geven 
welke tekortkomingen opgelost worden en waardoor. Dit 
zijn twee vragen in één en een Likertschaal heeft hierbij de 
voorkeur. 

Eén vraag gesteld in de surveyvragen en daarnaast gekozen 
om een Likertschaal te gebruiken. 

Helder en eenvoudig Taalgebruik Het zijn pittige vragen waarvan het de vraag is of het door 
elk respondent goed begrepen wordt en daardoor goed 
ingevuld wordt. 
 
Bij de inleidende tekst bij het kernbegrip ‘Enterprise 
Architectuur’ wordt teveel woorden gebruikt om iets te 
verwoorden wat in één zin kan. Door de hoeveelheid tekst 
wordt de boodschap onduidelijk. 

Naar aanleiding van deze feedback zijn de volgende 
aanpassingen uitgevoerd: 
 

- De surveyvragen zijn met minder woorden 
gedefinieerd 

- Moeilijkere termen zijn vertaald naar 
eenvoudigere termen 
 

Helder en eenvoudig Uitleg van 
begrippen 

Het begrip relatie met haar omgeving zal niet iedereen 
begrijpen. 

Het begrip relatie met haar omgeving uitgelegd. 

Toegevoegde 
waarde 

Surveyvragen (die 
nu weggehaald zijn 
n.a.v. feedback) 

De surveyvragen over welke activiteiten uitgevoerd 
worden bij EA is overbodig, doordat daarvoor bijv. 
gevraagd is in hoeverre de organisatie het 
bedrijfsinformatiesysteem afstemt op de 
bedrijfsprocessen. Om je onderzoeksvraag te 
beantwoorden hoef je dan niet te weten hoe deze 
afstemming plaatsvindt. 

Dit soort surveyvragen zijn weggehaald. 

Uitputtend Deel 2 EA Sommige onderdelen van EA kunnen niet de drie 
genoemde tekortkomingen van de implementatie van het 
bedrijfsinformatiesysteem beperken, daarom wordt een 
antwoordcategorie gemist waarbij aangegeven dat deze 
tekortkoming niet door EA weggehaald kan worden wordt 
volgens de respondent. 

Bij de vragen over EA bij deel 2 van de survey het 
antwoordcategorie toegevoegd dat EA deze tekortkoming 
niet kan beperken. 

Zijn objectief In gehele survey In verschillende surveyvragen kwamen subjectieve 
woorden naar voren, zoals: duidelijk, helder en genoeg. 

De subjectieve woorden zijn weggehaald. 

Tabel 4 Feedback survey 
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Bijlage 14 Uitkomsten Factoranalyse met SPSS 
Onafhankelijke variabele ‘Enterprise Architectuur’ 
FACTOR/VARIABLES EA1SysteemafstemtProces EA2StrategischITPlanning 

EA3SamenhangOnderdelenOrganisatie EA4BedrijfsstrategieSamenhangOnderdelenOrganisatie 

EA5SamenhangOnderdelenOrganisatieOmgeving EA6Innovatie EA7OrganisatieafstemtOmgeving 

/MISSING LISTWISE /ANALYSIS EA1SysteemafstemtProces EA2StrategischITPlanning 

EA3SamenhangOnderdelenOrganisatie EA4BedrijfsstrategieSamenhangOnderdelenOrganisatie 

EA5SamenhangOnderdelenOrganisatieOmgeving EA6Innovatie EA7OrganisatieafstemtOmgeving 

 /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION ROTATION FSCORE /FORMAT SORT BLANK (.45) 

 /CRITERIA MINEIGEN (1) ITERATE(25)/EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) 

 /ROTATION VARIMAX /SAVE REG(ALL)/METHOD=CORRELATION. 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,540 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 32,409 

df 21 

Sig. ,053 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,366 33,805 33,805 2,366 33,805 33,805 2,228 31,830 31,830 

2 1,876 26,804 60,609 1,876 26,804 60,609 2,003 28,613 60,443 

3 1,119 15,987 76,596 1,119 15,987 76,596 1,131 16,153 76,596 

4 ,720 10,292 86,888       

5 ,490 6,997 93,885       

6 ,227 3,240 97,125       

7 ,201 2,875 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

De onderdelen van mijn organisatie worden in 

samenhang ontworpen. 

,855   

Mijn organisatie voert de bedrijfsstrategie uit door de 

samenhang tussen de onderdelen van de organisatie 

te maximaliseren 

,816   

De onderdelen van mijn organisatie inclusief de relatie 

met haar omgeving worden in samenhang ontworpen. 

,676  ,520 

Mijn organisatie stelt strategische IT-planningen op. ,604 ,533  

Mijn organisatie en omgeving stemmen voortdurend op 

elkaar af. 

 ,935  

Doordat de aspecten van mijn organisatie inclusief 

haar omgeving in samenhang ontworpen is, ontstaat 

de mogelijkheid dat mijn organisatie kan innoveren en 

aanpassen aan de omgeving. 

 ,865  

Mijn organisatie stemt het bedrijfsinformatiesysteem af 

op de bedrijfsprocessen van de organisatie 

  ,811 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 
Resultaten na het verwijderen van de item ‘de onderdelen van mijn organisatie inclusief de relatie 
met haar omgeving worden in samenhang ontworpen’ 
 
FACTOR/VARIABLES EA1SysteemafstemtProces EA2StrategischITPlanning 
EA3SamenhangOnderdelenOrganisatie EA4BedrijfsstrategieSamenhangOnderdelenOrganisatie 
EA6Innovatie EA7OrganisatieafstemtOmgeving 
 
/MISSING LISTWISE/ANALYSIS EA1SysteemafstemtProces EA2StrategischITPlanning 
EA3SamenhangOnderdelenOrganisatie EA4BedrijfsstrategieSamenhangOnderdelenOrganisatie 
EA6Innovatie EA7OrganisatieafstemtOmgeving 
 
/PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION ROTATION FSCORE/FORMAT SORT BLANK(.45) 
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)/EXTRACTION PC/CRITERIA ITERATE(25)/ROTATION VARIMAX 
/SAVE REG(ALL)/METHOD=CORRELATION. 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,592 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 25,051 

df 15 

Sig. ,049 

 

Total Variance Explained 
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Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,237 37,279 37,279 2,237 37,279 37,279 2,045 34,089 34,089 

2 1,737 28,953 66,232 1,737 28,953 66,232 1,929 32,143 66,232 

3 ,927 15,442 81,674       

4 ,490 8,164 89,838       

5 ,396 6,603 96,441       

6 ,214 3,559 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

Mijn organisatie voert de bedrijfsstrategie uit door de samenhang 

tussen de onderdelen van de organisatie te maximaliseren 

,827  

Mijn organisatie stelt strategische IT-planningen op. ,810  

De onderdelen van mijn organisatie worden in samenhang 

ontworpen. 

,802  

Mijn organisatie en omgeving stemmen voortdurend op elkaar af.  ,916 

Doordat de aspecten van mijn organisatie inclusief haar omgeving in 

samenhang ontworpen is, ontstaat de mogelijkheid dat mijn 

organisatie kan innoveren en aanpassen aan de omgeving. 

 ,889 

Mijn organisatie stemt het bedrijfsinformatiesysteem af op de 

bedrijfsprocessen van de organisatie 

  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 
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Bijlage 15 Uitkomsten Betrouwbaarheidsanalyse met SPSS 
Variabele EIAS/EIS 
RELIABILITY/VARIABLES=EA2StrategischITPlanning EA3SamenhangOnderdelenOrganisatie 

EA4BedrijfsstrategieSamenhangOnderdelenOrganisatie/SCALE('ALL VARIABLES') 

ALL/MODEL=GUTTMAN/STATISTICS=SCALE CORR/SUMMARY=TOTAL. 

Reliability Statistics 

Lambda 1 ,549 

2 ,826 

3 ,823 

4 ,679 

5 ,832 

6 ,764 

N of Items 3 

 

 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 

Mijn organisatie 

stelt strategische 

IT-planningen 

op. 

De onderdelen van mijn 

organisatie worden in 

samenhang ontworpen. 

Mijn organisatie voert de 

bedrijfsstrategie uit door 

de samenhang tussen 

de onderdelen van de 

organisatie te 

maximaliseren 

Mijn organisatie stelt strategische IT-planningen op. 1,000 ,636 ,636 

De onderdelen van mijn organisatie worden in 

samenhang ontworpen. 

,636 1,000 ,571 

Mijn organisatie voert de bedrijfsstrategie uit door 

de samenhang tussen de onderdelen van de 

organisatie te maximaliseren 

,636 ,571 1,000 

 

Scale Statistics 

 Mean Variance Std. Deviation N of Items 

Part 1 6,65 4,028 2,007 2a 

Part 2 3,30 ,882 ,939 1b 

Both Parts 9,95 7,433 2,726 3 

a. The items are: Mijn organisatie stelt strategische IT-planningen op., 

De onderdelen van mijn organisatie worden in samenhang ontworpen.. 

b. The item is: Mijn organisatie voert de bedrijfsstrategie uit door de 

samenhang tussen de onderdelen van de organisatie te maximaliseren 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Mijn organisatie stelt strategische 

IT-planningen op. 

6,82 3,071 ,717 ,515 ,725 

De onderdelen van mijn 

organisatie worden in samenhang 

ontworpen. 

6,42 3,687 ,670 ,451 ,765 

Mijn organisatie voert de 

bedrijfsstrategie uit door de 

samenhang tussen de 

onderdelen van de organisatie te 

maximaliseren 

6,65 4,028 ,669 ,451 ,773 

 
Variabele EEAS 
RELIABILITY/VARIABLES=EA7OrganisatieafstemtOmgeving EA6Innovatie/SCALE('ALL VARIABLES') 

ALL/MODEL=GUTTMAN/STATISTICS=SCALE CORR/SUMMARY=TOTAL. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Reliability Statistics 

Lambda 1 ,425 

2 ,851 

3 ,851 

4 ,851 

5 ,851 

6 ,746 

N of Items 2 

Scale Statistics 

 Mean Variance Std. Deviation N of Items 

Part 1 3,82 ,404 ,636 1a 

Part 2 4,18 ,529 ,728 1b 

Both Parts 8,00 1,625 1,275 2 

a. The item is: Mijn organisatie en omgeving stemmen voortdurend op 

elkaar af. 

b. The item is: Doordat de aspecten van mijn organisatie inclusief haar 

omgeving in samenhang ontworpen is, ontstaat de mogelijkheid dat 

mijn organisatie kan innoveren en aanpassen aan de omgeving. 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 

Mijn organisatie en omgeving 

stemmen voortdurend op elkaar 

af. 

Doordat de aspecten van mijn 

organisatie inclusief haar 

omgeving in samenhang 

ontworpen is, ontstaat de 

mogelijkheid dat mijn organisatie 

kan innoveren en aanpassen 

aan de omgeving. 

Mijn organisatie en omgeving stemmen voortdurend op 

elkaar af. 

1,000 ,747 

Doordat de aspecten van mijn organisatie inclusief haar 

omgeving in samenhang ontworpen is, ontstaat de 

mogelijkheid dat mijn organisatie kan innoveren en 

aanpassen aan de omgeving. 

,747 1,000 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Mijn organisatie en omgeving 

stemmen voortdurend op 

elkaar af. 

4,18 ,529 ,747 ,558 . 

Doordat de aspecten van 

mijn organisatie inclusief 

haar omgeving in 

samenhang ontworpen is, 

ontstaat de mogelijkheid dat 

mijn organisatie kan 

innoveren en aanpassen aan 

de omgeving. 

3,82 ,404 ,747 ,558 . 

Bijlage 16 Uitkomsten Toetsing aannames statistische analyses 
Om de statistische analyses te kunnen uitvoeren worden aannames gedaan over de kenmerken van 
de variabelen in de dataset. De variabelen zijn op de relevante aannames getoetst, uitgaande van de 
parametrische varianten van de analyses voor correlatie en regressie.  
 
Schaal 
De variabelen moeten minstens op interval op ratio niveau gemeten zijn. Uitgaande van een gelijke 
afstand tussen de antwoordschalen van de gebruikte Likertschaal, is het meetniveau van de 
onderliggende items beschouwd als een quasi-interval (Ender, 1998). 
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Normaal verdeling 
De variabelen moeten ongeveer normaal verdeeld zijn. De histogrammen tonen aan dat alle 
variabelen ongeveer normaal verdeeld zijn: 
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Naast de visuele beoordeling van de histogrammen is de scheefheid (Skewness) en de piekvorming 
(Kurtosis) bepaald: 
 Statistics 

 GewenstBIS1 GewenstBIS2 GewenstBIS3 EIAS/EIS EEAS 

N Valid 40 40 40 40 40 

Missing 0 0 0 0 0 

Skewness -,678 -,916 -,477 -,440 ,207 

Std. Error of Skewness ,374 ,374 ,374 ,374 ,374 

Kurtosis -,165 -,103 -,709 -1,074 -1,341 

Std. Error of Kurtosis ,733 ,733 ,733 ,733 ,733 

 
Een te scheve verdeling (links of rechts) of een te piekvormige verdeling maakt dat geen sprake is 
van een normale verdeling. De waarde voor scheefheid mag variëren tussen -1 en 1 om nog te 
kunnen spreken van een redelijk normale verdeling (Zee, 2017b). De kurtosis heeft geen of 
nauwelijks invloed op de uit te voeren analyses (Zee, 2017a). Variabelen met een hoge score op 
kurtosis zullen nauwelijks enige relatie vertonen met andere variabelen, omdat de scores van die 
variabele allemaal op een kluitje liggen. 

Bijlage 17 Uitkomsten Correlatieanalyse 
CORRELATIONS/VARIABLES=GewenstBIS1Structuur GewenstBIS2Eisen GewenstBIS3Bedrijfsvisie 
EIAS/EIS EEAS/ PRINT=ONETAIL NOSIG FULL/MISSING=LISTWISE. 

Correlationsc 

 GewenstBIS1 GewenstBIS2 GewenstBIS3 EIAS/EIS EEAS 

GewenstBIS1 Pearson 

Correlation 

1 ,404** ,353* ,173 ,265* 

Sig. (1-tailed)  ,005 ,013 ,143 ,050 

GewenstBIS2 Pearson 

Correlation 

,404** 1 ,562** ,229 ,038 

Sig. (1-tailed) ,005  <,001 ,077 ,409 

GewenstBIS3 Pearson 

Correlation 

,353* ,562** 1 ,709** ,393** 

Sig. (1-tailed) ,013 <,001  <,001 ,006 

EIAS/EIS Pearson 

Correlation 

,173 ,229 ,709** 1 ,467** 

Sig. (1-tailed) ,143 ,077 <,001  ,001 

EEAS Pearson 

Correlation 

,265* ,038 ,393** ,467** 1 

Sig. (1-tailed) ,050 ,409 ,006 ,001  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

c. Listwise N=40 
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Bijlage 18 Uitkomsten Regressieanalyse 
Hypothese 2 Het toepassen van Enterprise Ecological Adaptation School heeft een positief effect 
op dat binnen een ruimte van flexibiliteit gestructureerd gewerkt wordt met het 
bedrijfsinformatiesysteem binnen de horticultuur 
 
REGRESSION/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN /DEPENDENT GewenstBIS1Structuur/METHOD=ENTER 
EA2. 
 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,265a ,070 ,045 ,868 

a. Predictors: (Constant), Enterprise Ecological Adaptation School 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,153 1 2,153 2,859 ,099b 

Residual 28,622 38 ,753   

Total 30,775 39    

a. Dependent Variable: Binnen een ruimte van flexibiliteit gestructureerd gewerkt wordt met het 

bedrijfsinformatiesysteem 

b. Predictors: (Constant), Enterprise Ecological Adaptation School 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,013 ,415  7,261 <,001 

Enterprise Adaptation School ,223 ,132 ,265 1,691 ,099 

a. Dependent Variable: Binnen een ruimte van flexibiliteit gestructureerd gewerkt wordt met het 

bedrijfsinformatiesysteem 
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Hypothese 5 Het toepassen van Enterprise IT Architecting School /Enterprise Integration School 
heeft een positief effect op dat op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie de organisatie 
gestuurd wordt tijdens het implementatietraject binnen de horticultuur 
 
REGRESSION/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN /DEPENDENT GewenstBIS3Bedrijfsvisie/METHOD=ENTER 
EA1. 
 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,709a ,502 ,489 ,832 

a. Predictors: (Constant), Enterprise IT Architecting School en 

Enterprise Integrating School 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26,501 1 26,501 38,327 <,001b 

Residual 26,274 38 ,691   

Total 52,775 39    

a. Dependent Variable: Op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie de organisatie sturen 

tijdens het implementatietraject 

b. Predictors: (Constant), Enterprise IT Architecting School en Enterprise Integrating School 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,317 ,503  ,629 ,533 

Enterprise IT Architecting 

School en Enterprise 

Integrating School 

,907 ,147 ,709 6,191 <,001 

a. Dependent Variable: Op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie de organisatie sturen tijdens het 

implementatietraject 
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Hypothese 6 Het toepassen van Enterprise Ecological Adaptation School heeft een positief effect 
op dat op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie de organisatie gestuurd wordt tijdens het 
implementatietraject binnen de horticultuur 
 
REGRESSION/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN /DEPENDENT GewenstBIS3Bedrijfsvisie /METHOD=ENTER 
EA2. 
 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,393a ,154 ,132 1,084 

a. Predictors: (Constant), Enterprise Ecological Adaptation School 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,151 1 8,151 6,941 ,012b 

Residual 44,624 38 1,174   

Total 52,775 39    

a. Dependent Variable: Op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie de organisatie sturen 

tijdens het implementatietraject 

b. Predictors: (Constant), Enterprise Ecological Adaptation School 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,037 ,518  3,931 <,001 

Enterprise Adaptation School ,433 ,164 ,393 2,635 ,012 

a. Dependent Variable: Op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie de organisatie sturen tijdens het 

implementatietraject 
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Bijlage 19 Uitkomsten Beschrijvende statistiek met SPSS van de variabelen per 

kernbegrip 
 
DESCRIPTIVES VARIABLES= EIAS/EIS EEAS /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
 

Beschrijvende statistiek van de variabelen van kernbegrip ‘EA’ 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Enterprise IT Architecting 

School en Enterprise 

Integrating School 

40 2 5 3,32 ,909 

Enterprise Ecological 

Adaptation School 

40 1 5 2,98 1,056 

Valid N (listwise) 40     

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=GewenstBISStructuur GewenstBIS2Eisen 

GewenstBIS3Bedrijfsvisie/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

Beschrijvende statistiek van de variabelen van kernbegrip ‘bedrijfsinformatiesysteem ’ 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Binnen een ruimte van flexibiliteit 

wordt gestructureerd gewerkt met 

het bedrijfsinformatiesysteem 

40 2 5 3,67 ,888 

De eisen van het 

bedrijfsinformatiesysteem zijn 

gedetailleerd beschreven 

40 1 5 3,53 ,987 

Op basis van een overkoepelende 

bedrijfsvisie wordt de organisatie 

gestuurd tijdens het 

implementatietraject 

40 1 5 3,33 1,163 

Valid N (listwise) 40     
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DESCRIPTIVES VARIABLES=EA2.1StrategischITPlanning EA3.1SamenhangOnderdelenOrganisatie 

EA4.1BedrijfsstrategieSamenhangOnderdelenOrganisatie EA6.1Innovatie 

EA7.1OrganisatieafstemtOmgeving/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

Beschrijvende statistiek van relatie EA en eerste gewenste onderdeel van de implementatie van 

het bedrijfsinformatiesysteem  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Door het opstellen van strategische IT-planningen wordt 

binnen een ruimte van flexibiliteit wordt gestructureerd 

gewerkt met het bedrijfsinformatiesysteem 

19 2 7 4,42 1,170 

Door de onderdelen van mijn organisatie in samenhang te 

ontwerpen, binnen een ruimte van flexibiliteit wordt 

gestructureerd gewerkt met het bedrijfsinformatiesysteem 

27 1 6 3,96 1,091 

Door de bedrijfsstrategie uit te voeren door de samenhang 

tussen de onderdelen van de organisatie te maximaliseren, 

wordt binnen een ruimte van flexibiliteit wordt gestructureerd 

gewerkt met het bedrijfsinformatiesysteem 

19 3 6 4,32 ,885 

Doordat mijn organisatie innoveert en aanpast aan haar 

omgeving wordt binnen een ruimte van flexibiliteit wordt 

gestructureerd gewerkt met het bedrijfsinformatiesysteem 

16 3 5 4,31 ,704 

Doordat mijn organisatie en omgeving voortdurend op elkaar 

afstemmen, wordt binnen een ruimte van flexibiliteit wordt 

gestructureerd gewerkt met het bedrijfsinformatiesysteem 

20 1 6 4,30 1,174 

Valid N (listwise) 9     

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=EA2.2StrategischITPlanning EA3.2SamenhangOnderdelenOrganisatie 
EA4.2BedrijfsstrategieSamenhangOnderdelenOrganisatie EA6.2Innovatie 
EA7.2OrganisatieafstemtOmgeving/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
 

Beschrijvende statistiek van relatie EA en tweede gewenste onderdeel van de implementatie van 

het bedrijfsinformatiesysteem  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Door het opstellen van strategische IT-planningen worden de 

eisen van het bedrijfsinformatiesysteem gedetailleerd 

beschreven 

19 2 6 4,05 ,911 

Door de onderdelen van mijn organisatie in samenhang te 

ontwerpen, worden de eisen van het 

bedrijfsinformatiesysteem gedetailleerd beschreven 

27 2 7 4,33 1,074 

Door de bedrijfsstrategie uit te voeren door de samenhang 

tussen de onderdelen van de organisatie te maximaliseren, 

worden de eisen van het bedrijfsinformatiesysteem 

gedetailleerd beschreven 

19 3 5 4,21 ,787 
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Doordat mijn organisatie innoveert en aanpast aan haar 

omgeving worden de eisen van het bedrijfsinformatiesysteem 

gedetailleerd beschreven 

16 2 5 4,00 1,095 

Doordat mijn organisatie en omgeving voortdurend op elkaar 

afstemmen, worden de eisen van het 

bedrijfsinformatiesysteem gedetailleerd beschreven 

20 1 7 4,05 1,468 

Valid N (listwise) 9     

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=EA2.3StrategischITPlanning 
EA3.3SamenhangOnderdelenOrganisatie 
EA4.3BedrijfsstrategieSamenhangOnderdelenOrganisatie EA6.3Innovatie 
EA7.3OrganisatieafstemtOmgeving/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
 

Beschrijvende statistiek van relatie EA en derde gewenste onderdeel van 

de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Door het opstellen van strategische IT-planningen wordt op 

basis van een overkoepelende bedrijfsvisie de organisatie 

gestuurd tijdens het implementatietraject 

19 1 5 3,89 ,937 

Door de onderdelen van mijn organisatie in samenhang te 

ontwerpen, wordt op basis van een overkoepelende 

bedrijfsvisie de organisatie gestuurd tijdens het 

implementatietraject 

27 1 7 4,11 1,396 

Door de bedrijfsstrategie uit te voeren door de samenhang 

tussen de onderdelen van de organisatie te maximaliseren, 

wordt op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie de 

organisatie gestuurd tijdens het implementatietraject 

19 2 6 4,21 ,976 

Doordat mijn organisatie innoveert en aanpast aan haar 

omgeving wordt op basis van een overkoepelende 

bedrijfsvisie de organisatie gestuurd tijdens het 

implementatietraject 

16 2 6 3,75 ,931 

Doordat mijn organisatie en omgeving voortdurend op elkaar 

afstemmen, wordt op basis van een overkoepelende 

bedrijfsvisie de organisatie gestuurd tijdens het 

implementatietraject 

20 1 7 3,90 1,410 

Valid N (listwise) 9     
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Bijlage 20 Uitkomsten Beschrijvende statistiek per surveyvraag 
Soort organisatie 
In paragraaf 5.1. is uitleg gegeven over de verschillende organisaties die de survey hebben ingevuld. 
Zes veredelaars, twaalf kwekers, acht expediteurs en veertien leveranciers hebben de survey 
ingevuld. In Figuur 1 is dit af te lezen in percentages. 

 
Figuur 1 ‘Soort organisatie’ 

 
De soort organisatie waar de leverancier het bedrijfsinformatiesysteem heeft geïmplementeerd 
De veertien leveranciers hebben de survey ingevuld voor één veredelaar, vier kwekers, één 
expediteur, drie veredelaars/kwekers. Van vijf is het onbekend. Deels doordat bij de vraag over de 
soort organisatie de optie ‘andere’ is ingevuld, waarbij geen doorverwijzing was naar de vraag waar 
het bedrijfsinformatiesysteem is geïmplementeerd. Aan de andere kant doordat de respondent bij 
de vraag waar het bedrijfsinformatiesysteem geïmplementeerd is, bij de optie ‘andere’ een 
antwoord heeft ingevuld wat niet te herleiden was naar een specifieke organisatie van de 
horticultuur. 

De soort organisatie waar de leverancier het bedrijfsinformatiesysteem heeft geïmplementeerd 

 Frequency Percent 

Valid Veredelaar 1 2,5 

Kweker 4 10,0 

Expediteur/ groothandel 1 2,5 

Veredelaar en kweker 3 7,5 

Total 9 22,5 

Missing Niet van toepassing 26 65,0 

Ontbrekend 5 12,5 

Total 31 77,5 

Total 40 100,0 

Tabel 1 ‘De soort organisatie waar de leverancier het bedrijfsinformatiesysteem heeft geïmplementeerd’ 
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Afdeling 
Het meest wat opvalt bij de afdeling waar de respondenten werkzaam zijn, is dat bijna 50% 
werkzaam is op de IT-afdeling. Dat is ook de afdeling die het personeel levert om het 
bedrijfsinformatiesysteem te implementeren.  

 
 
Figuur 3 ‘Afdeling waar respondent werkzaam is’ 

 
Functie/rol 
Op grote lijnen ligt het aantal ingevulde surveys door een bepaalde stakeholdergroep volgens 
functie/rol dichtbij elkaar. De functiegroepen Applicatiebeheerder, Functioneel beheerder, IT-
manager, Project Manager en Verandermanager vertegenwoordigen de respondentengroep iets 
meer dan gemiddeld. Daarentegen zijn iets minder BI-consultants en Product Owners die de survey 
hebben ingevuld.  
 

 
Figuur 3 ‘Functie/rol wat de respondent uitoefent’ 
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Soort bedrijfsinformatiesysteem  
Van de veertig respondenten gebruikt het merendeel, bijna de helft, het bedrijfsinformatiesysteem 
Agriware wat een speciaal ontwikkeld bedrijfsinformatiesysteem is voor de horticultuur. 
 

 
Figuur 4 ‘Het soort bedrijfsinformatiesysteem ’ 
 

Implementatiefase 
Van de 39 respondenten hebben de meeste respondenten (26) aangegeven dat ze met hun gehele 
of gedeeltelijke implementatie in de implementatiefase ‘geïmplementeerd’ bevinden. Geen van de 
respondenten bevindt met haar organisatie in de implementatiefase ‘Oriëntatie’. 
 

 
Figuur 5 ‘Implementatiefase van het bedrijfsinformatiesysteem ’ 

 
Implementatie bedrijfsinformatiesysteem TO-BE situatie 
70% van de respondenten heeft aangegeven dat binnen een ruimte van flexibiliteit gestructureerd 
gewerkt wordt met het bedrijfsinformatiesysteem. 15% geeft aan dat dit niet herkenbaar is, wat 
betekent dat voor 15% de tekortkoming hiervan te zien is binnen hun organisatie. 
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Figuur 6 ‘Binnen een ruimte van flexibiliteit wordt gestructureerd gewerkt met het bedrijfsinformatiesysteem’ 

 
70% van de respondenten heeft aangegeven dat de eisen van het bedrijfsinformatiesysteem 
gedetailleerd beschreven zijn. 22,5% geeft aan dat dit niet herkenbaar is, wat betekent dat voor 
22,5% de tekortkoming hiervan te zien is binnen hun organisatie. 
 

 
Figuur 7 ‘De eisen van het bedrijfsinformatiesysteem zijn gedetailleerd beschreven’ 
 
55% van de respondenten heeft aangegeven dat op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie de 
organisatie gestuurd wordt tijdens het implementatietraject. 27,5% geeft aan dat dit niet 
herkenbaar is, wat betekent dat voor 27,5% de tekortkoming hiervan te zien is binnen hun 
organisatie.  
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Figuur 8 ‘Op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie wordt de organisatie gestuurd tijdens het implementatietraject ’ 
 
De mate waarin EA wordt toegepast 
Afstemming tussen systeem en bedrijfsprocessen 
77,5% van de respondenten heeft aangegeven dat haar organisatie het bedrijfsinformatiesysteem 
afstemt op de bedrijfsprocessen. 7,5% geeft aan dat dit niet het geval is. 
 

 
Figuur 9 ‘Afstemming tussen systeem en bedrijfsprocessen’ 
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Opstellen strategische IT-planning 
47,5% van de respondenten heeft aangegeven dat haar organisatie strategische IT-planningen 
opstelt. 37,5% geeft aan dat dit niet het geval is. 

 
Figuur 10 ‘Opstellen strategische IT-planning’ 

 
Het ontwerpen van organisatieonderdelen in samenhang 
67,5% van de respondenten heeft aangegeven dat haar organisatie de organisatieonderdelen in 
samenhang ontwerpt. 27,5% geeft aan dat dit niet het geval is. 

 
Figuur 11 ‘Het ontwerpen van organisatieonderdelen in samenhang’ 

 
Het uitvoeren van de bedrijfsstrategie door maximalisatie van samenhang tussen de 
organisatieonderdelen 
47,5% van de respondenten heeft aangegeven dat haar organisatie de bedrijfsstrategie uitvoert door 
maximalisatie van samenhang tussen de organisatieonderdelen. 25,0% geeft aan dat dit niet het 
geval is. 
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Figuur 12 ‘Het uitvoeren van de bedrijfsstrategie door maximalisatie van samenhang tussen de organisatieonderdelen’ 

 
Het ontwerpen van organisatieonderdelen inclusief de omgeving in samenhang 
42,5% van de respondenten heeft aangegeven dat haar organisatie de organisatieonderdelen 
inclusief de omgeving in samenhang ontwerpt. 22,5% geeft aan dat dit niet het geval is. 

 
Figuur 13 ‘Het ontwerpen van organisatieonderdelen inclusief de omgeving in samenhang’ 
 
Het creëren van innovatie en aanpassing door ontwerp van organisatieonderdelen inclusief 
omgeving in samenhang 
94,1% van de respondenten heeft aangegeven dat haar organisatie innovatie en aanpassing creëert 
door ontwerp van organisatieonderdelen inclusief de omgeving in samenhang. 5,9% geeft aan dat 
dit niet het geval is. Deze vraag is door zeventien van de veertig respondenten ingevuld, in verband 
met dat deze vraag alleen beantwoord is door de respondenten die aangegeven hebben dat binnen 
haar organisatie de organisatieonderdelen inclusief de omgeving in samenhang ontworpen worden. 
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Figuur 14 ‘Het creëren van innovatie en aanpassing door ontwerp van organisatieonderdelen inclusief omgeving in samenhang’ 

 
Het voortdurend afstemmen van de organisatie en omgeving 
50% van de respondenten heeft aangegeven dat haar organisatie voortdurend afstemt met de 
omgeving. 27,5% geeft aan dat dit niet het geval is. 

 
 
Figuur 15 ‘Het voortdurend afstemmen van de organisatie en omgeving’ 
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Oorzaak- en gevolgrelaties (EA helpt bij de tekortkomingen) 

Afstemming tussen systeem en bedrijfsprocessen 
Van de 31 respondenten geeft: 

• 74,2% aan dat de afstemming tussen systeem en bedrijfsprocessen ertoe geleid heeft dat binnen 
een ruimte van flexibiliteit gestructureerd gewerkt wordt met het bedrijfsinformatiesysteem. 
3.2% geeft aan dat dit niet het geval is. 

• 70,9% aan dat de afstemming tussen systeem en bedrijfsprocessen ertoe geleid heeft dat de 
eisen van het bedrijfsinformatiesysteem gedetailleerd beschreven zijn. 12.9% geeft aan dat dit 
niet het geval is. 

• 58,1% aan dat de afstemming tussen systeem en bedrijfsprocessen ertoe geleid heeft dat op 
basis van een overkoepelende bedrijfsvisie de organisatie gestuurd wordt tijdens het 
implementatietraject. 16,1% geeft aan dat dit niet het geval is. 

 
 Helemaal 

oneens 
Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 
Dit verliep al 
goed zonder 
het 
afstemmen 

Dit kan niet 
tot dit 
gevolg 
leiden 

Binnen een ruimte van 
flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt 
met het 
bedrijfsinformatiesysteem 

0% 3,2% 16,1% 32,3% 41,9% 6,5% 0% 

De eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem 
zijn gedetailleerd 
beschreven 

0% 12,9% 9,7% 29,0% 41,9% 3,2% 3,2% 

Op basis van een 
overkoepelende 
bedrijfsvisie wordt de 
organisatie gestuurd 
tijdens het 
implementatietraject  

3,2% 12,9% 19,4% 38,7% 19,4% 3,2% 3,2% 

Tabel 2 ‘Relatie afstemming tussen systeem en bedrijfsprocessen en implementatie bedrijfsinformatiesysteem TO-BE situatie ’ 

 
Opstellen strategische IT-planning 
Van de 19 respondenten geeft: 

• 68,4% aan dat het opstellen van een strategische IT-planning ertoe geleid heeft dat binnen een 
ruimte van flexibiliteit gestructureerd gewerkt wordt met het bedrijfsinformatiesysteem. 5,3% 
geeft aan dat dit niet het geval is. 

• 73,3% aan dat het opstellen van een strategische IT-planning ertoe geleid heeft dat de eisen van 
het bedrijfsinformatiesysteem gedetailleerd beschreven zijn. 5,3% geeft aan dat dit niet het 
geval is. 

• 79% aan dat het opstellen van een strategische IT-planning ertoe geleid heeft dat op basis van 
een overkoepelende bedrijfsvisie de organisatie gestuurd wordt tijdens het 
implementatietraject. 5,3% geeft aan dat dit niet het geval is. 
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 Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

Dit verliep al 

goed zonder 

het opstellen 

hiervan 

Dit kan niet 

tot dit 

gevolg 

leiden 

Binnen een ruimte van 
flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt 
met het 
bedrijfsinformatiesysteem 

0% 5,3% 10,5% 42,1% 26,3% 10,5% 5,3% 

De eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem 
zijn gedetailleerd 
beschreven 

0% 5,3% 15,8% 52,6% 21,1% 5,3% 0% 

Op basis van een 
overkoepelende 
bedrijfsvisie wordt de 
organisatie gestuurd 
tijdens het 
implementatietraject  

5,3% 0% 15,8% 57,9% 21,1% 0% 0% 

Tabel 3 ‘Relatie opstellen strategische IT-planning en implementatie bedrijfsinformatiesysteem TO-BE situatie’ 

 
Het ontwerpen van organisatieonderdelen in samenhang 
Van de 27 respondenten geeft: 

• 74% aan dat het ontwerpen van organisatieonderdelen in samenhang ertoe geleid heeft dat 
binnen een ruimte van flexibiliteit gestructureerd gewerkt wordt met het 
bedrijfsinformatiesysteem. 11,1% geeft aan dat dit niet het geval is. 

• 77,7% aan dat het ontwerpen van organisatieonderdelen in samenhang ertoe geleid heeft dat 
de eisen van het bedrijfsinformatiesysteem gedetailleerd beschreven zijn. 3,7% geeft aan dat dit 
niet het geval is. 

• 59,3% aan dat het ontwerpen van organisatieonderdelen in samenhang ertoe geleid heeft dat 
op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie de organisatie gestuurd wordt tijdens het 
implementatietraject. 7,4% geeft aan dat dit niet het geval is. 
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 Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

Dit verliep al 

goed zonder 

deze 

samenhang te 

ontwerpen 

Dit kan niet 

tot dit 

gevolg 

leiden 

Binnen een ruimte van 
flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt met 
het 
bedrijfsinformatiesysteem 

3,7% 7,4% 11,1% 48,1% 25,9% 3,7% 0% 

De eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem 
zijn gedetailleerd 
beschreven 

0% 3,7% 11,1% 48,1% 29,6% 0% 7,4% 

Op basis van een 
overkoepelende bedrijfsvisie 
wordt de organisatie 
gestuurd tijdens het 
implementatietraject  

3,7% 3,7% 18,5% 51,9% 7,4% 3,7% 11,1% 

Tabel 4 ‘Relatie ontwerpen van organisatieonderdelen in samenhang en implementatie bedrijfsinformatiesysteem TO-BE situatie’ 

 
Het uitvoeren van de bedrijfsstrategie door maximalisatie van samenhang tussen de 
organisatieonderdelen 
Van de 19 respondenten geeft: 

• 73,7% aan dat het uitvoeren van de bedrijfsstrategie door maximalisatie van samenhang tussen 
de organisatieonderdelen ertoe geleid heeft dat de eisen van het bedrijfsinformatiesysteem 
gedetailleerd beschreven zijn. 0% geeft aan dat dit niet het geval is. 

• 78,9% aan dat het uitvoeren van de bedrijfsstrategie door maximalisatie van samenhang tussen 
de organisatieonderdelen ertoe geleid heeft dat de eisen waaraan het bedrijfsinformatiesysteem 
moet voldoen, gedetailleerd beschreven zijn. 0% geeft aan dat dit niet het geval is. 

• 73,7% aan dat het uitvoeren van de bedrijfsstrategie door maximalisatie van samenhang tussen 
de organisatieonderdelen ertoe geleid heeft dat op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie 
de organisatie gestuurd wordt tijdens het implementatietraject. 5,3% geeft aan dat dit niet het 
geval is. 

 
 Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

Dit verliep al 

goed zonder 

deze 

maximalisatie 

Dit kan niet 

tot dit 

gevolg 

leiden 

Binnen een ruimte van 
flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt 
met het 
bedrijfsinformatiesysteem 

0% 0% 15,8% 47,4% 26,3% 10,5% 0% 

De eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem 
zijn gedetailleerd 
beschreven 

0% 0% 21,1% 36,8% 42,1% 0% 0% 

Op basis van een 
overkoepelende 
bedrijfsvisie wordt de 
organisatie gestuurd 
tijdens het 
implementatietraject  

0% 5,3% 10,5% 52,6% 21,1% 10,5% 0% 

Tabel 5 ‘Relatie het uitvoeren van de bedrijfsstrategie door maximalisatie van samenhang tussen de organisatieonderdelen en 
implementatie bedrijfsinformatiesysteem TO-BE situatie’ 
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Het ontwerpen van organisatieonderdelen inclusief de omgeving in samenhang 
Van de 17 respondenten geeft: 

• 82,3% aan dat het ontwerpen van organisatieonderdelen inclusief de omgeving in samenhang 
ertoe geleid heeft dat de eisen van het bedrijfsinformatiesysteem gedetailleerd beschreven zijn. 
5,9% geeft aan dat dit niet het geval is. 

• 64,7% aan dat het ontwerpen van organisatieonderdelen inclusief de omgeving in samenhang 
ertoe geleid heeft dat de eisen waaraan het bedrijfsinformatiesysteem moet voldoen, 
gedetailleerd beschreven zijn. 17,7% geeft aan dat dit niet het geval is. 

• 53% aan dat het ontwerpen van organisatieonderdelen inclusief de omgeving in samenhang 
ertoe geleid heeft dat op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie de organisatie gestuurd 
wordt tijdens het implementatietraject. 17,7% geeft aan dat dit niet het geval is. 

 
 Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

Dit verliep al 

goed zonder 

deze 

samenhang 

te ontwerpen 

Dit kan niet 

tot dit 

gevolg 

leiden 

Binnen een ruimte van 
flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt 
met het 
bedrijfsinformatiesysteem 

5,9% 0% 11,8% 52,9% 29,4% 0% 0% 

De eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem 
zijn gedetailleerd 
beschreven 

5,9% 11,8% 11,8% 47,1% 17,6% 5,9% 0% 

Op basis van een 
overkoepelende 
bedrijfsvisie wordt de 
organisatie gestuurd 
tijdens het 
implementatietraject  

5,9% 11,8% 23,5% 47,1% 5,9% 5,9% 0% 

Tabel 6 ‘Relatie het ontwerpen van organisatieonderdelen inclusief de omgeving in samenhang 
en implementatie bedrijfsinformatiesysteem TO-BE situatie’ 

 
Het creëren van innovatie en aanpassing door ontwerp van organisatieonderdelen inclusief 
omgeving in samenhang 
Van de 16 respondenten geeft: 

• 87,6% aan dat innovatie en aanpassing door ontwerp van organisatieonderdelen inclusief de 
omgeving in samenhang ertoe geleid heeft dat de eisen van het bedrijfsinformatiesysteem 
gedetailleerd beschreven zijn. 0% geeft aan dat dit niet het geval is. 

• 68,8% aan dat innovatie en aanpassing door ontwerp van organisatieonderdelen inclusief de 
omgeving in samenhang ertoe geleid heeft dat de eisen waaraan het bedrijfsinformatiesysteem 
moet voldoen, gedetailleerd beschreven zijn. 12,5% geeft aan dat dit niet het geval is. 

• 56,3% aan dat innovatie en aanpassing door ontwerp van organisatieonderdelen inclusief de 
omgeving in samenhang ertoe geleid heeft dat op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie de 
organisatie gestuurd wordt tijdens het implementatietraject. 6,3% geeft aan dat dit niet het 
geval is. 
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 Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

Dit verliep al 

goed zonder 

innovatie 

Dit kan niet 

tot dit 

gevolg 

leiden 

Binnen een ruimte van 
flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt 
met het 
bedrijfsinformatiesysteem 

0% 0% 12,5% 43,8% 43,8% 0% 0% 

De eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem 
zijn gedetailleerd 
beschreven 

0% 12,5% 18,8% 25,0% 43,8% 0% 0% 

Op basis van een 
overkoepelende 
bedrijfsvisie wordt de 
organisatie gestuurd 
tijdens het 
implementatietraject  

0% 6,3% 31,3% 50,0% 6,3% 6,3% 0% 

Tabel 7 ‘Relatie het creëren van innovatie en aanpassing door ontwerp van organisatieonderdelen inclusief omgeving in samenhang en 
implementatie bedrijfsinformatiesysteem TO-BE situatie’ 

 
Het voortdurend afstemmen van de organisatie en omgeving 
Van de 20 respondenten geeft: 

• 70% aan dat het voortdurend afstemmen van de organisatie en omgeving ertoe geleid heeft dat 
de eisen van het bedrijfsinformatiesysteem gedetailleerd beschreven zijn. 5% geeft aan dat dit 
niet het geval is. 

• 55% aan dat het voortdurend afstemmen van de organisatie en omgeving ertoe geleid heeft dat 
de eisen waaraan het bedrijfsinformatiesysteem moet voldoen, gedetailleerd beschreven zijn. 
15% geeft aan dat dit niet het geval is. 

• 55% aan dat het voortdurend afstemmen van de organisatie en omgeving ertoe geleid heeft dat 
op basis van een overkoepelende bedrijfsvisie de organisatie gestuurd wordt tijdens het 
implementatietraject. 15% geeft aan dat dit niet het geval is. 
 

 Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

Dit verliep al 

goed zonder 

deze 

afstemming 

Dit kan niet 

tot dit 

gevolg 

leiden 

Binnen een ruimte van 
flexibiliteit wordt 
gestructureerd gewerkt 
met het 
bedrijfsinformatiesysteem 

5,0% 0% 10,0% 45,0% 25,0% 15,0% 0% 

De eisen van het 
bedrijfsinformatiesysteem 
zijn gedetailleerd 
beschreven 

5,0% 10,0% 15,0% 35,0% 20,0% 10,0% 5,0% 

Op basis van een 
overkoepelende 
bedrijfsvisie wordt de 
organisatie gestuurd 
tijdens het 
implementatietraject  

5,0% 10,0% 15,0% 50,0% 5,0% 10,0% 5,0% 

Tabel 8 ‘Relatie het voortdurend afstemmen van de organisatie en omgeving en implementatie bedrijfsinformatiesysteem TO-BE situatie’ 

 

 

 

 


