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Abstract 

Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben een impact gehad op de evoluties van organisaties en op 
de manier waarop organisaties gebruik maken van informatiesystemen (IS) en -technologie (IT). In de 
praktijk blijkt dat organisaties in de publieke sector meer ICT-problemen ervaren waardoor verspilling en 
belemmering plaatsvinden. Door de grote hoeveelheden aan ICT-projecten die door organisaties worden 
uitgevoerd en het belang van succes, is business IT alignment (BITA) een onderwerp wat tot op heden 
intensief wordt onderzocht. Hierbij is effectieve alignment van belang om het met succes te kunnen 
implementeren. Om te onderzoeken welke facilitators een positieve bijdrage leveren aan een effectieve 
alignment interactie, is het co-evolutionary information systems alignment (COISA) als raamwerk gebruikt 
in dit onderzoek. Dit onderzoek is gebaseerd op een single case study, met de focus op de IT-
implementatie bij een overheidsorganisatie. De waarde van dit vervolgonderzoek ligt bij het ophalen van 
nieuwe empirische resultaten, door op een wetenschappelijke manier de interactie tussen stakeholders 
in een complexe organisatieomgeving te onderzoeken. Uit de resultaten blijkt dat facilitators op het 
gebied van stakeholders betrokkenheid en interconnecties de meest positieve impact hebben op 
effectieve COISA-interactie. Op deze twee gebieden zijn veel nieuwe facilitators geïdentificeerd die in 
voorgaande onderzoeken niet eerder zijn geïdentificeerd.

Kernbegrippen

Stakeholders interactie, complexe organisatie, IS/IT project, IS/IT implementatie, business and IT 
alignment (BITA), Co-evolutionary Information Systems Alignment (COISA). 
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Samenvatting 

In de afgelopen jaren hebben veel technologische ontwikkelingen, zoals big data analytics, cloud data, cloud 
computing, nieuwe data platformen en technieken plaatsgevonden die een impact hebben gehad op de 
evoluties van organisaties en op de manier waarop organisaties gebruik maken van informatiesystemen (IS) 
en technologie (IT). Met name organisaties in de publieke sector ervaren vaker ICT-problemen die leiden tot 
belemmeringen en verspillingen. Door de grote hoeveelheden aan ICT-projecten die door organisaties 
worden uitgevoerd en het belang van succes, is business IT alignment (BITA) een onderwerp wat tot op 
heden intensief wordt onderzocht. Echter, vergeten veel onderzoeken ook te kijken naar de toenemende 
omgevingsdynamieken (holisitisch perspectief). Het onderzoek van Walraven, van de Wetering, Helms & 
Caniëls (2020) heeft gekeken naar welke facilitators nodig zijn om een effectieve alignment interactie te 
kunnen creëren, waarbij de toegevoegde waarde voornamelijk ligt bij een tweezijdige afstemming tussen 
alle processen. Dit onderzoek heeft echter alleen gefocust op EMR implementaties, waardoor de resultaten 
niet generaliseerbaar zijn voor alle IT-implementaties. Verder onderzoek is nodig om te onderzoeken of deze 
facilitators ook van toepassing zijn op andere IT-implementaties in de publieke sector. Met dit onderzoek is 
verder geborduurd op het onderzoek van Walraven et al. (2020). Het co-evolutionary information systems 
alignment (COISA) model is in dit onderzoek als basis gebruikt om de processen te begrijpen, evalueren en 
met een duidelijke scope het kwalitatieve onderzoek te kunnen uitvoeren. Het belangrijkste doel is om (1) 
facilitators te identificeren die positieve invloed hebben op de interactie tussen stakeholders binnen een 
overheidsorganisatie; (2) te onderzoeken of de al eerder gevonden facilitators uit voorgaande onderzoeken 
(theoretisch kader) ook van toepassing zijn bij andere IT-implementaties. Hierbij stond de volgende 
onderzoeksvraag centraal: 

“Hoe kunnen Co-evolutionaire IS-alignment interacties effectief gefaciliteerd worden tijdens een          
IT-implementatie binnen een overheidsorganisatie?” 

Volgens de bestudeerde literatuur zijn volgens het COISA model vijf afstemmingsprocessen die een bijdrage 
leveren aan een co-evolutionaire IS-alignment. COISA  is een continu afstemmingsproces, inclusief de 
wederzijdse interacties tussen business, IT en externe partijen tussen strategische en operationele 
afstemmingsprocessen (Walraven et al., 2020). In dit onderzoek is de focus gelegd op de tweezijdige 
afstemmingsprocessen die verbonden zijn met de IT-implementatie. Volgens Karlsen (2005) hebben 
voornamelijk IT-projectmanagers hier een belangrijke rol in, maar om IT problemen en kansen op te lossen 
zijn zowel leiders als eindgebruikers betrokken in het afstemmingsproces. Volgens het stakeholder model 
van Mitchell (1997)  hebben de gezaghebbende-, dominante-, gevaarlijke- en afhankelijke stakeholders meer 
invloed op de IT-implementatie. Om een effectieve COISA interactie tussen deze stakeholders te kunnen 
realiseren zijn vanuit het onderzoek van Walraven et al. (2020) vier categorieën gevonden waarbinnen de 
verschillende facilitators kunnen vallen. Het gaat om de motivatie om alignment te creëren, betrokkenheid 
van de stakeholders, interconnecties en beslissingen die gemaakt worden om alignment te creëren. Volgens 
du Plessis (2007) draagt de categorie “Betrokkenheid van de stakeholders” het meest bij aan het ontwikkelen 
van een gemeenschappelijk begrip van de context en het identificeren van de waarde van co-creatie voor 
strategische aandachtsgebieden in de organisatie.  

Aan de hand van de literatuur is met een case organisatie in de publieke sector een kwalitatief onderzoek 
uitgevoerd. Dit onderzoek heeft een interpretivistische onderzoeksfilosofie, waarbij is uitgegaan dat er niet 
één waarheid bestaat, maar dat de uitkomsten per onderzoek uniek kunnen zijn. Om te onderzoeken welke 
facilitators een rol spelen in de verschillende afstemmingsprocessen, had dit onderzoek een hybride 
benadering tussen een inductief en deductief onderzoek, waarbij een combinatie van wetenschappelijke- 
literatuur en kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn toegepast. Op basis van vier semi-gestructureerde 
individuele en twee focusgroep interviews zijn de juiste participanten en data verzameld voor dit onderzoek. 

De resultaten uit de individuele interviews zijn vervolgens geëvalueerd en verfijnd met een tweede 
focusgroep interview om een holistisch perspectief te krijgen. De verzamelde data is vervolgens gecodeerd. 
Met de topic-analyse is het verschil tussen de huidige onderzoekscontext en voorgaande onderzoeken in 
kaart gebracht. De uitkomsten hiervan zijn op de volgende pagina te vinden. 
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Uit de resultaten blijkt zowel de categorie ‘betrokkenheid van stakeholders’ als ‘interconnecties’ een 
positieve bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijk begrip van de context en het 
identificeren van de waarde van co-creatie. Hierbij bleek de onderlinge verbindingen tussen de verschillende 
stakeholders uit de business, IT en externe partijen bij alle afstemmingsprocessen cruciaal te zijn voor een 
effectieve COISA-interactie. De betrokkenheid van de juiste stakeholders zowel als het faciliteren van de 
interactie gaan nauw samen. Uit de resultaten blijkt dat alleen de gezaghebbende-, gevaarlijke- en 
afhankelijke stakeholders een grote invloed hebben gehad op de IT-implementatie. Deze drie 
stakeholdersgroepen  hadden de legitieme macht (formeel) en/of informele macht in combinatie met een 
hoog urgentieniveau. Daarnaast blijkt ook de volwassenheidsniveau van de organisatie in hoeverre zij 
effectief zijn georganiseerd en functioneren als geheel (business en IT)  invloed heeft op het implementatie 
succes en effectiviteit van IT-projecten. Hieronder zijn de geïdentificeerde facilitators weergeven. 

Alignment motivatie 
Zowel uit voorgaande onderzoeken als de huidige onderzoekscontext blijken de volgende facilitators een 
positieve bijdrage te leveren: verantwoording & mandaat, het hebben van een planning en monitoring, 
beschikken van intrinsieke motivatie van de betrokkenen en het waarnemen van de voordelen (waarom we 
het doen). Wat in deze onderzoekscontext extra is aangekaart, is het hebben van een gemotiveerd 
projectmanager en het besluit van de hogere directie voor implementatie. Specifiek op strategie 
implementatie (SI) en IT-implementatie (ITI) afstemmingsprocessen, is het hebben van programmaeisen 
waar de implementatie aan moet voldoen ook van belang. 

Betrokkenheid stakeholders 
Zowel uit voorgaande onderzoeken als in de huidige onderzoekscontext is de betrokkenheid van 
verschillende stakeholders zowel intern als extern een belangrijke facilitator. Aanvullend speelt het 
vertrouwen in elkaars vakbekwaamheid ook een rol. Wat in deze onderzoekscontext extra bij komt, is het 
kritisch blijven zijn wie je betrokken houdt. Het selecteren van de juiste stakeholders is in de case organisatie 
met een stakeholderanalyse gedaan. Ook is het hebben van een projectleider die verantwoordelijk is voor 
de implementatie en die verstand heeft van de publieke en private sector van belang. 

Bij SI en ITI afstemmingsprocessen zijn veel nieuwe facilitators geïdentificeerd: hogere leidingen erbij 
betrekken, projectmanager die verantwoordelijk is voor de voortgang en implementatie, 
leveranciersmanagement en de lijnorganisatie erbij betrekken. 

Interconnecties 
Zowel uit voorgaande onderzoeken als de huidige onderzoekscontext is het hebben van een formele 
governance, transparantie, gebruik maken van ondersteunende hulpmiddelen en het gebruik maken van 
fysieke projectruimten belangrijke facilitators. Verder worden bestaande informele netwerken in de huidige 
onderzoekscontext gebruikt voor gesprekken over de besluitvormingen met betrekking tot Enterprise 
Architecture Management (EAM), SI en ITI afstemmingsprocessen. Strategische flexibiliteit wordt alleen 
gezien als facilitator voor de SI en ITI afstemmingsprocessen.  

Ook zijn nieuwe facilitators geïdentificeerd, die voor alle afstemmingsprocessen in dit onderzoek gelden: het 
organiseren van workshops en andere communicatie/promotie, verandermanagement, sturing op realisatie 
en het opstellen van een communicatiematrix. Specifiek voor EAM, SI en ITI afstemmingsprocessen zijn 
sessies door het management en het faciliteren van afstemming tussen de leverancier en organisatie als 
nieuwe facilitators benoemd. Voor alleen SI en ITI afstemmingsprocessen zijn het hebben van een zowel 
informeel als formeel strategisch overleg tussen de sectorhoofd en directeur van de leverancier en het 
hebben van een dashboard als extra facilitators benoemd. 

Alignment beslissingen 
Zowel uit voorgaande onderzoeken als in de huidige onderzoekscontext is het hebben van 
gemeenschappelijke richtlijnen waar aan gehouden moet worden en het hebben van centrale coördinatie 
een belangrijke facilitator.  Een nieuwe geïdentificeerd facilitator is het waarborgen van kennis en innovatie 
in de organisatie. En specifiek voor EAM, SI en ITI afstemmingsprocessen is het vanuit de hogere directie het 
vaststellen van het project als speerpunt voor de organisatie een facilitator. 
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1. Introductie 

1.1. Achtergrond 

In de afgelopen jaren hebben veel technologische ontwikkelingen, zoals big data analytics, cloud data, 
cloud computing, nieuwe data platformen en technieken plaatsgevonden die een impact hebben gehad 
op de evoluties van organisaties (Lnenicka, 2019; Romero, 2016). Al deze digitale trends hebben een 
impact op de manier waarop organisaties hun capaciteiten benutten, organiseren en gebruik maken van 
informatiesystemen (IS) en technologie (IT) om hun bedrijfsmiddelen zo effectief en efficiënt te gebruiken 
om de bedrijfsprocessen te ondersteunen. Veel organisaties voeren dan ook regelmatig IS/IT projecten 
uit om niet achter de digitale trends te lopen in een steeds digitale wordende wereld (Lnenicka, 2019). 
Deze IT initiatieven worden vaak gedreven door strenge deadlines in combinatie met constante 
veranderingen in de omgeving. Uit meerdere artikelen blijkt dat organisaties in de publieke sector vaker 
kampen met ICT-problemen die leiden tot belemmeringen en verspilling (van Leeuwen, 2015). Uit 
onderzoek van van Leeuwen (2015) blijkt dat de overheid jaarlijks 1 tot 5 miljard Euro aan belastinggeld 
verspilt, door het mislukken of uitlopen van ICT-projecten. 

1.2. Gebiedsverkenning 

Volgens Őri (2018) kunnen organisaties in de publieke sector gedefinieerd worden met de klassieke 
bouwstenen van elke organisatie, maar ze hebben ook specifieke kenmerken. Zo kan waardecreatie 
minder direct plaatsvinden in de publieke sector en is het niet meetbaar in geld. Ook bevinden zij zich in 
een zeer complexe sociaaleconomische omgeving. De structuur, infrastructuur en processen (harde 
factoren) en de kennis, vaardigheden en cultuur (zachte factoren) zijn minder flexibel en maakt de 
organisaties minder wendbaar. Maximalisatie van waardecreatie door IT-investeringen is een algemene 
verwachting in de publieke sector, maar anders dan bij particuliere bedrijven zijn doelen verankerd aan 
de sociaaleconomische vereisten in plaats van de meetbare financiële voordelen (Őri, 2018). Enkele meest 
voorkomende redenen voor mislukte projecten zijn teleurstellingen van stakeholders of een gebrek aan 
afstemming tussen de stakeholders (J. K. Luftman, R, 2007; Murungi, 2007; Orlov, 2020; 
Unterhitzenberger, 2020; van Leeuwen, 2015). Door de hoeveelheid aan verschillende stakeholders, met 
elk hun eigen doelstellingen, expertise, waarden, verwachtingen en zorgen, kan het leiden tot uitdagende 
situaties tijdens het implementatieproces (Eskerod, 2015; Flyvbjerg, 2014; Mok, 2015; Murungi, 2007; 
Orlov, 2020; Unterhitzenberger, 2020). Volgens van Leeuwen (2015) mislukken ICT-projecten bij de 
overheden voornamelijk, door de top-down benadering en slechte afstemming tussen deskundigen en 
andere stakeholders. Om ICT-projecten tot meer succes te laten leiden, moet de organisatie werken aan 
business en IT alignment (BITA). BITA betekent IT op een gepaste en tijdige manier toepassen, in harmonie 
met de bedrijfsstrategieën, doelen en behoeften (J. K. Luftman, R, 2007). Om een effectieve alignment te 
kunnen creëren kunnen verschillende facilitators een bijdrage leveren aan de benodigde interactie tussen 
de stakeholders voor alignment (Walraven, van de Wetering, Helms & Caniëls, 2020). Facilitators worden 
in dit onderzoek gezien als randvoorwaarden die een bijdrage leveren aan het realiseren van een 
effectieve alignment interactie. 

1.3. Probleemstelling 

Door de grote hoeveelheden aan ICT-projecten die door organisaties worden uitgevoerd en het belang 
van succes, is BITA een onderwerp wat tot op heden intensief wordt onderzocht. Echter, vergeten veel 
onderzoeken ook te kijken naar de toenemende omgevingsdynamieken (Benbya, 2006; Tanriverdi, 2017). 
In het bijzonder hebben organisaties in de publieke sector moeite met het succesvol implementeren van 
ICT-projecten (van Leeuwen, 2015), omdat zij zich in een zeer complexe sociaaleconomische omgeving 
bevinden, waar veel minder begeleiding beschikbaar is dan in de marktsector. Daarnaast zijn de 
uitkomsten van BITA onderzoeken over het algemeen vaak niet toepasbaar in complexe omgevingen, 
omdat BITA formeel gezien wordt als een top-down proces zonder enige analyse op de gedragingen op 
de operationele laag (Ciborra, 2000; Simpson, 2016). Eerdere onderzoeken hebben voornamelijk gefocust 
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op één BITA proces, maar er zijn nog weinig onderzoeken geweest die de afstemming met een holistisch 
perspectief hebben onderzocht (Zhang, 2019; Walraven, 2019). Het is dusdanig van belang om verder 
onderzoek te doen op BITA, waarbij gekeken wordt naar het gehele BITA proces, om alle afhankelijkheden 
in samenhang te kunnen onderzoeken (Walraven, van de Wetering, Helms, Versendaal & Caniëls, 2018; 
Mckelvey & Tanriverdi, 2016; Merali, 2006). Walraven et al. (2018) hebben het Co-evolutionaire 
Informatie Systemen Alignment (COISA) model ontwikkeld waarin co-evolutionaire 
afstemmingsactiviteiten tussen bedrijfsactoren, IT-actoren en externe spelers in samenhang wordt 
weergeven. Dit model omvat specifieke bedrijfsprocessen waarin co-evolutionaire 
afstemmingsactiviteiten tussen deze stakeholders onderzocht kunnen worden. Dit model heeft vijf 
verschillende afstemmingsprocessen vanuit zowel de business als de IT-context: de strategieformulering 
en strategie implementatie in de strategische context, IT-implementatie en IT-gebruik in de operationele 
context, en de Enterprise Architecture Management die de twee contexten overbrugt. Dit is ontwikkeld 
op basis van bestaande BITA onderzoeken vanuit een complex adaptief systeemperspectief (CAS). Onlangs 
heeft een enkelvoudige casestudy over drie succesvolle Electronic Medical Records (EMR) implementaties 
in ziekenhuizen, aangetoond dat een CAS-based co-evolutionair perspectief een praktische benadering 
kan zijn om de interacties bij het afstemmen tussen de stakeholders te begrijpen (Walraven et al., 2019). 
Het onderzoek van Walraven et al. (2020) heeft vervolgens gekeken welke facilitators nodig zijn om een 
effectieve alignment interactie te kunnen creëren, waarbij de toegevoegde waarde ligt bij een tweezijdige 
afstemming tussen alle processen ligt. Om afstemming te bereiken is het belangrijk om de onderlinge 
verbanden op zowel strategisch als operationeel niveau te begrijpen (Walraven, Wetering, Versendaal & 
Caniëls, 2019). Strategische afstemming is een belangrijke uitdaging voor de publieke sector, waar de 
complexiteit van de harmonisatie tussen strategische planning, IT-planning en de veranderende 
behoeften en groeiende vraag naar organisatietechniek en IT-beheer dynamisch is (Őri, 2018). In het 
onderzoek van Ceelen (2016), blijkt met name bij het implementatieproces van IT-systemen, de 
hoeveelheid aan organisatie gerelateerde issues in de afgelopen jaren is verdrievoudigd. De grote 
verspillingen bij de overheid, heeft volgens de commissie-Elias (2015) voornamelijk te maken met hoe 
men met het project omgaat tijdens het implementatieproces.  

1.4. Opdrachtformulering 

De facilitators van Walraven et al. (2020) heeft alleen gefocust op EMR implementaties, waardoor de 
resultaten niet generaliseerbaar zijn voor alle IT-implementaties. Verder onderzoek is nodig om te 
onderzoeken of deze facilitators ook van toepassing zijn op andere IT-implementaties in de publieke 
sector. Met dit onderzoek wordt verder geborduurd op het onderzoek van IT implementaties van 
Walraven et al. (2020) en wordt de schaarste aan empirisch onderzoek op dit onderwerp aangevuld 
(Zhang et al., 2019). De waarde van dit vervolgonderzoek ligt bij het ophalen van nieuwe empirische 
resultaten, door op een wetenschappelijke manier de interactie tussen stakeholders in een ander 
complexe organisatieomgeving te onderzoeken. Deze resultaten kunnen vervolgens toegevoegd worden 
aan de wetenschappelijke kennis op dit onderwerp. Overeenkomende facilitators kunnen 
wetenschappelijk gezien worden als “best practices” voor toekomstige IT-implementaties en kan 
bijdragen aan het succesvoller implementeren van IT-projecten. Gezien de beperkte onderzoekstijd ligt 
de focus op alle afstemmingsprocessen gerelateerd aan de IT-implementatie vanuit het COISA model. 
Deze specifieke focus geeft ook meer inzicht op het vraagstuk waarom de publieke sector meer problemen 
ervaart tijdens het implementatieproces. In het bijzonder geeft dit onderzoek inzicht aan de publieke 
sector, hoe zij meer aligned kunnen zijn, wat ook het aantal ICT-problemen dat leidt tot belemmeringen 
en verspillingen verminderd. Daarnaast is het ook interessant om te onderzoeken in hoeverre men de 
beoogde strategie en doelen effectief heeft kunnen implementeren in de implementatiefase van het 
project. De onderzoeksvraag luidt als volgt:  

“Hoe kunnen Co-evolutionaire IS-alignment interacties effectief gefaciliteerd worden 
tijdens een IT-implementatie binnen een overheidsorganisatie?” 
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1.5. Onderzoeksaanpak in hoofdlijnen 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn bestaande conceptuele inzichten over COISA tijdens 
interacties tussen stakeholders gecombineerd om een gedegen theoretische basis te vormen voor dit 
onderzoek.  Het COISA model wordt in dit onderzoek als basis gebruikt om de processen te begrijpen, 
evalueren en met een duidelijke scope het kwalitatieve onderzoek te kunnen uitvoeren. Het model biedt 
expliciet een operationalisering voor onderzoek in complexe omstandigheden, met aandacht voor 
verschillende stakeholders vanuit de business, IT en andere afstemmingsprocessen. Om informatie te 
verzamelen wordt een single case study uitgevoerd bij een overheidsinstantie, waarbij men recentelijk 
een IT-project heeft geïmplementeerd. Dit is een geschikte methode om in detail het onderzoeksvraag te 
kunnen onderzoeken binnen een specifieke onderzoekscontext die aansluit bij de randvoorwaarden van 
dit onderzoeksvraagstuk.  

Het belangrijkste doel is om (1) facilitators te identificeren die positieve invloed hebben op de interactie 
tussen stakeholders binnen een overheidsorganisatie; (2) te onderzoeken of de al eerder gevonden 
facilitators uit andere onderzoeken (theoretisch kader) ook van toepassing zijn tijdens andere IT-
implementaties. De resultaten uit individuele interviews zijn vervolgens geëvalueerd met een focusgroep 
interview om een holistisch perspectief te krijgen, waarbij meerdere stakeholders met elkaar in discussie 
gaan, wat ook leidt tot meer verdieping en onderbouwing van de gevonden resultaten. 

1.6.  Leeswijzer 
Dit rapport is opgebouwd in meerdere hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe het 
theoretisch kader is ontwikkeld en wat de uitkomsten en conclusie hiervan zijn. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 3 de verantwoording van het empirisch onderzoek beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten 
uit het empirisch onderzoek beschreven. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de resultaten bediscussieerd, 
conclusies getrokken en aanbevelingen voor vervolgonderzoeken gegeven. In de bijlagen zijn verdiepende 
informatie weergeven die de onderwerpen uit de hoofdstukken extra toelichten en onderbouwen. 
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2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk is het onderzoeksaanpak voor het uitgevoerde literatuuronderzoek beschreven, wat heeft 
geresulteerd in het theoretisch kader voor dit onderzoek. 

2.1. Onderzoek aanpak 

Het theoretisch kader is ontwikkeld door middel van literatuuronderzoek. Om een start te maken, zijn de 
volgende drie artikelen als basis gebruikt, “Co-evolutionary IS-alignment: A Complex Adaptive Systems 
Perspective” (Walraven et al, 2018), “Using a co-evolutionary IS-alignment approach to understand EMR 
implementations” (Walraven et al, 2019) en “Aligning effectively: the case of electronic medical records” 
(Walraven et al, 2020). Deze artikelen gaven een duidelijk en gedegen overzicht van de term COISA in 
relatie tot mogelijke facilitators voor een effectieve interactie tussen stakeholders. Vervolgens is gebruik 
gemaakt van de building block methode om meer wetenschappelijke literatuur over effectieve interacties 
tussen stakeholders te verzamelen. Hierbij is gebruik gemaakt van queries (zie tabel 2.1.), gebaseerd op 
de onderzoeksvraag: 

“Hoe kunnen Co-evolutionaire IS-alignment interacties effectief gefaciliteerd worden tijdens een IT-
implementatie binnen een overheidsorganisatie?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1. gebruikte zoektermen building block methode 

Voor het uitvoeren van de zoektermen zijn de OU Library Portal, AIS eLibrary en Google Scholar als 
databases gebruikt. De bibliotheek van de Open Universiteit is gebruikt, omdat hier een uitgebreide 
verzameling te vinden is van publiek gefinancierde onderzoeken, wat de kans op het vaker citeren van de 
bronnen door andere onderzoeken groter maakt. AIS eLibrary is gebruikt, omdat dit een database is die 
meer toegespitst is op het vakgebied ‘Information Systems’. Tot slot is Google Scholar gebruikt, omdat 
het een brede database bevat inclusief niet publiek gefinancierde onderzoeken. 

Om te beslissen of een referentie voor het theoretisch kader gebruikt werd, is per referentie getest op 
relevantie, kwaliteit en compleetheid met de checklist van Saunders (2019d). Om te bepalen of de 
artikelen relevant en van kwaliteit is voor dit onderzoek, is inhoudelijk gekeken naar de context, scope en 
of de gebruikte zoektermen terugkwamen in de titel, abstract en/of conclusie. Om de kwaliteit te borgen 
zijn alleen artikelen geselecteerd uit academische journals of conference proceedings. Ook is gekeken of 
de auteur(s) meerdere publicaties binnen het vakgebied hebben. Daarbij is gekeken of de artikel in andere 
vergelijkbare onderzoeken is gebruikt en minimaal één keer is geciteerd. Tot slot zijn geen artikelen 
gebruikt ouder dan het jaar 2000. Deze zoekopdracht is voortgezet totdat geen relevante artikelen of 
tegenstrijdige inzichten meer gevonden zijn. Uit deze zoekmethode zijn negen relevante artikelen voor 
het theoretisch kader gevonden (zie bijlage 1.1.). 
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Naast de building block methode is ook gebruik gemaakt van een achterwaartse sneeuwbalmethode op 
de volgende twee artikelen, “Aligning effectively: the case of electronic medical records” (Walraven et al, 
2020), omdat hier specifiek wordt ingegaan op de facilitators voor COISA-interacties.  En het artikel “The 
stakeholder challenge: dealing with challenging situations involving stakeholders” (Unterhitzenberger, 
2020), omdat hier onderzoek is gedaan naar de verschillende stakeholders en dynamiek tijdens een 
project. Deze artikelen zijn gepubliceerd in 2020, om te voorkomen dat oude artikelen werden gebruikt. 
De sneeuwbalmethode is een simpele manier om relevante literatuur te selecteren (Wohlin, 2014). Bij het 
selecteren van de artikelen voor dit onderzoek is eerst getoetst of de zoektermen vanuit de building block 
methode in de titel of abstract voorkwamen om te controleren of het relevant en van waarde is voor dit 
onderzoek. Ook is getoetst of de artikel uit academische journals of conference proceedings komt. Tot 
slot is gekeken of de artikel in andere vergelijkbare onderzoeken is gebruikt. Uit deze zoekmethode zijn 
zeven relevante artikelen voor het theoretisch kader gevonden (zie bijlage 1.2.). Met het toepassen van 
dezelfde selectiecriteria voor de voorwaartse sneeuwbalmethode zijn geen relevante artikelen gevonden. 

2.2. Resultaten en conclusies 

In deze paragraaf is op basis van wetenschappelijke literatuur antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: 
“Hoe kunnen Co-evolutionaire IS-alignment interacties effectief gefaciliteerd worden tijdens een IT-
implementatie binnen een overheidsorganisatie?” 

2.2.1. Co-evolutionaire IS-alignment  

Een effectieve co-evolutionaire alignment wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een continu proces wat 
gekenmerkt staat door co-evolutie tussen verschillende IS stakeholders. Het uiteindelijke doel is om een 
gedeelde en gemeenschappelijke interpretatie en implementatie te delen op wat het betekent om IT op 
een gepaste en tijdige manier toe te passen, in harmonie met bedrijfsstrategieën, doelen en behoeften 
(Walraven et al, 2020).  

Eerdere onderzoeken hebben voornamelijk gefocust op één alignment proces, waarbij de afstemming nog  
niet met een holistisch perspectief zijn onderzocht (Zhang, 2019; Walraven, 2019). Zoals in de introductie 
vermeld is, wordt daarom het COISA model van Walraven et al. (2018) gebruikt als basis voor dit 
onderzoek. Dit model omvat specifieke bedrijfsprocessen waarin co-evolutionaire 
afstemmingsactiviteiten tussen bedrijfsactoren, IT-actoren en externe spelers onderzocht kunnen 
worden. Dit model heeft vijf verschillende afstemmingsprocessen vanuit zowel de business als de IT-
context. Ook wel bekend als, strategieformulering en strategie implementatie in de strategische context, 
IT-implementatie en IT-gebruik in de operationele context, en de Enterprise Architecture Management 
(EAM) die de twee contexten overbrugt (zie tabel 2.2.).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tabel 2.2. COISA processen definities (overgenomen van Walraven et al., (2019)) 
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Volgens Walraven et al. (2020) ligt de toegevoegde waarde bij een tweezijdige afstemming tussen alle 
COISA processen (zie figuur 2.1.). Volgens Walraven et al. (2018) is COISA een continu afstemmingsproces, 
inclusief de wederzijdse interacties tussen business, IT en externe partijen tussen strategische en 
operationele afstemmingsprocessen. De onderlinge verbinding tussen de actoren is essentieel voor 
effectieve COISA-interacties (Walraven et al., 2020; Zhang, 2019; Benbya, 2006). Deze omschrijving levert 
een holistisch perspectief op de onderlinge relaties tussen verschillende stakeholders bij het strategische 
en operationele afstemmingsproces. In dit onderzoek wordt de focus gelegd op de tweezijdige 
afstemmingsprocessen die verbonden zijn met de IT-implementatie (zie rode pijlen in figuur 2.1.). De 
randvoorwaarden van een effectieve stakeholderinteractie is het realiseren van alignment (Walraven et 
al., 2020).  Hier wordt alleen gekeken naar stakeholders die binnen deze afstemmingsprocessen in relatie 
tot de IT-implementatie betrokken zijn geweest. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

In tabel 2.3. zijn de facilitators uit het onderzoek van Walraven et al. (2020); Campbell (2005); Chan (2008); 
Gutierrez (2008); J. Luftman (2000); Mavengere (2020); Reich (2000) samengevat die een impact hebben 
op de effectiviteit van de COISA-interacties die verbonden zijn met de afstemmingsprocessen van de IT-
implementatie. De vier hoofdcategorieën aan facilitators uit het onderzoek van Walraven et al. (2020) zijn 
als basis genomen:  

1. Alignment motivatie: facilitators die stakeholders motiveren om COISA-interacties aan te gaan. 
2. Betrokkenheid van stakeholder: facilitators die gericht zijn op de selectie van stakeholders bij 

de afstemmingsprocessen voor effectieve COISA-interacties. 
3. Interconnecties: facilitators die nodig zijn voor COISA-interacties tussen de stakeholders. 
4. Alignment beslissingen: beslissingen die genomen worden om effectieve COISA-interacties 

ook in te toekomst te kunnen waarborgen. 

Bij het toevoegen van extra facilitators uit onderzoeken van Campbell (2005); Chan (2008); Gutierrez 
(2008); J. Luftman (2000); Mavengere (2020) en Reich (2000), aan die van Walraven et al. (2020) zijn deze 
vier definities van de hoofdcategorieën gebruikt. Voor de toelichting en onderbouwing van deze 
samenvoegingen zie bijlage 1.3. Deze aanvullende bronnen leveren een toegevoegde waarde aan de 
inzichten vanuit Walraven et al. (2020), omdat zij specifiek kijken naar BITA alignment en de bijdrage aan 
het totale volwassenheidsniveau van de organisatie. Het volwassenheidsniveau van de organisatie in 
hoeverre zij effectief zijn georganiseerd en functioneren als geheel (business en IT) heeft volgens J. 
Luftman (2000; 2007) ook invloed op de implementatie succes en effectiviteit van IT-projecten. Het 
volwassenheidsniveau van de organisatie fungeert als basis in hoeverre de facilitators effectief toegepast 
kunnen worden tijdens het realiseren van projecten.  

Volgens du Plessis (2007) faciliteert met name de categorie ‘betrokkenheid van stakeholders’ het 
ontwikkelen van een gemeenschappelijk begrip van de context en het identificeren van de waarde van 
co-creatie voor strategische aandachtsgebieden in de organisatie.  

Figuur 2.1. COISA processen gekenmerkt door co-evolutionaire interacties tussen IS stakeholders 
van Walraven et al, (2020) 
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Tabel 2.3. Facilitators van doeltreffende COISA interacties  
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2.2.2. Stakeholders bij een ICT-project 

Bij de onderlinge interactie tussen de COISA afstemmingsprocessen zijn verschillende stakeholders 
betrokken. Project stakeholders hebben invloed op, of worden beïnvloed door het project (Eskerod, 
2015). De stakeholdermanagement benadering kan helpen om belangen op één lijn te brengen binnen de 
groepen om sterkere samenwerkingsrelaties tussen de stakeholders op te bouwen (Unterhitzenberger, 
2020). Volgens Karlsen (2005) hebben IT-projectmanagers een belangrijke rol in het optimaal benutten 
van het potentieel van IT, maar om IT problemen en kansen op te lossen zijn zowel leiders als 
eindgebruikers betrokken in het proces. De waarde ligt in de interactie van stakeholders die een gedeelde 
doel voor de organisatie en haar situatie opbouwt (Karlsen, 2005). Volgens McLaren (2012) is het 
belangrijk om de stakeholders goed geïnformeerd en betrokken te houden op basis van hun invloed. Het 
stakeholders model van Mitchell (1997) geeft hier een helder overzicht van (zie figuur 2.2.). Dit model 
beschrijft drie verschillende klassen van stakeholders, die afhankelijk van hun bezit van één, twee of drie 
van de volgende kenmerken: macht, legitimiteit en urgentie verdeeld kunnen worden. De stakeholders 
met al deze bezittingen, heeft de meeste invloed op het project. Het aantal kenmerken per stakeholder 
beïnvloedt het vermogen en motivatie om IS/IT te ontwikkelen met een zekere mate van succes binnen 
de organisatie (Allen, 2006; Mitchell, 1997). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2. stakeholders framework van Mitchell et al, (1997) 
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2.2.3. Theoretische conclusie 

Volgens het COISA model zijn er vijf afstemmingsprocessen die een bijdrage leveren aan een co-
evolutionaire IS-alignment. COISA  is een continu afstemmingsproces, inclusief de wederzijdse interacties 
tussen business, IT en externe partijen tussen strategische en operationele afstemmingsprocessen. Zo 
speelt COISA specifiek in op de behoefte om de onderlinge relaties en stakeholdersperspectieven van de 
afstemmingsproces op zowel strategische als operationele niveau te kunnen onderzoeken. Het COISA 
raamwerk is geschikt voor organisaties die worden geconfronteerd met zeer turbulente omgevingen en 
complexe interne structuren, waarbij het alignen van strategieën, doelen en behoeften in samenhang is 
met een IT-implementatie. Volgens Karlsen (2005) hebben voornamelijk IT-projectmanager hier een 
belangrijke rol in, maar om IT problemen en kansen op te lossen zijn zowel leiders als eindgebruikers 
betrokken in het afstemmingsproces. Het stakeholder model van Mitchell (1997) geeft een goede basis 
om te evalueren op de stakeholders rol tijdens de IT-implementatie voor de gewenste veranderingen. De 
gezaghebbende-, dominante-, gevaarlijke- en afhankelijke stakeholders bezitten de meeste 
eigenschappen/ kenmerken en hebben volgens de theorie meer invloed op de IT-implementatie. Om een 
effectieve COISA interactie tussen deze stakeholders te kunnen realiseren zijn vanuit het onderzoek van 
Walraven et al. (2020) vier categorieën gevonden waarbinnen de verschillende facilitators kunnen vallen. 
Het gaat om de motivatie om alignment te creëren, betrokkenheid van de stakeholders, interconnecties 
en beslissingen die gemaakt worden om alignment te creëren. Volgens du Plessis (2007) draagt de 
categorie “Betrokkenheid van de stakeholders” de meeste bijdrage aan het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijk begrip van de context en het identificeren van de waarde van co-creatie voor 
strategische aandachtsgebieden in de organisatie.  

2.3. Doel van het vervolgonderzoek 

Op dit moment van schrijven is nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar effectieve facilitators 
voor COISA-interacties binnen een overheidsorganisaties. Het belangrijkste doel van dit vervolgonderzoek 
is om (1) facilitators te identificeren die positieve invloed hebben op de interactie tussen stakeholders 
binnen een overheidsorganisatie; (2) te onderzoeken of de al eerder gevonden facilitators uit andere 
onderzoeken (theoretisch kader) ook van toepassing zijn bij een overheidsorganisatie met een andere IT-
implementatie. 
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3. Methodologie 
In dit hoofdstuk is de onderzoeksstrategie uitgewerkt waarmee de onderzoeksvraag  
“Hoe kunnen Co-evolutionaire IS-alignment interactie effectief gefaciliteerd worden tijdens een IT-
implementatie binnen een overheidsorganisatie?” is beantwoord.  

3.1. Conceptueel ontwerp 

Dit onderzoek heeft een interpretivistische onderzoeksfilosofie. Hierbij is uitgegaan dat er niet één 
waarheid bestaat, maar dat de uitkomsten per onderzoek uniek kunnen zijn. Het doel van een 
interpretivistisch onderzoek is nieuwe, rijkere inzichten en interpretaties van contexten creëren, gekeken 
vanuit perspectieven van verschillende groepen mensen (Saunders, 2019f). Doordat al enigszins 
informatie beschikbaar is op dit onderwerp, maar nog weinig onderzoek naar de facilitators voor 
effectieve COISA-interacties zijn gedaan binnen overheidsorganisaties, heeft dit onderzoek een hybride 
benadering tussen een inductief en deductief onderzoek, waarbij een combinatie van wetenschappelijke- 
literatuur en kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn toegepast. Volgens Van Staa (2010) wordt door deze 
hybride aanpak de kwaliteit van de analyse ook verhoogd. Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag, 
zijn de begrippen in tabel 3.1. meetbaar gemaakt. Tot slot is in bijlage 2.1. de verschillende fasen inclusief 
tijdsplanning waarin dit onderzoek is uitgevoerd weergeven. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1. Deelvragen en de bijbehorende bijdrage 

Gedurende het hele onderzoek is aandacht besteed aan de ethische aspecten uit het boek van Saunders 
(2019b). Belangrijke aspecten waar rekening mee zijn gehouden: vrijwillige deelname, verzamelen van 
relevante en betrouwbare informatie en het waarborgen van privacy, vertrouwelijkheid en anonimiteit. 
In paragraaf 3.3., 3.4. en 3.5. zijn deze punten concreet beschreven. 
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3.2. Case organisatie 
Dit onderzoek is uitgevoerd bij een overheidsorganisatie, waarbij een generieke infrastructuur (GI) is 
gebouwd en geïmplementeerd. De organisatie beoogt met de GI een dienstverlening te verwerven, op 
basis van een on-premise Infrastructure as a Service (IaaS) en in combinatie optionele dienstverlening aan 
de eindgebruikers aan te bieden (Platform as a Service (PaaS)). De leverancier van de GI minimaliseerde 
de benodigde betrokkenheid van de organisatie, door het overall projectmanagement uit te voeren en 
was onder andere verantwoordelijk voor het integraal opstellen en uitvoeren van het implementatieplan. 
De betrokkenheid van de organisatie bleef beperkt tot besluitvorming, het verstrekken van informatie 
over de technische omgeving, toegang verschaffen tot de datacenters en de begeleiding bij de installatie 
en het implementeren van de interfaces.  

De case organisatie is geschikt voor dit onderzoek, omdat zowel de organisatie als het IT-project complex 
is. Het heeft veel afhankelijkheden met andere projecten binnen de organisatie, een externe partij 
(leverancier), meerdere stakeholders op verschillende lagen (strategisch, tactisch en operationeel) en 
bevindt zich in een omgeving met constante veranderingen en ontwikkelingen. Er is sprake van een zeer 
complexe sociaaleconomische omgeving, waar veel minder begeleiding beschikbaar is dan in de 
marktsector. Met deze case organisatie kan een diepgaand onderzoek gedaan worden naar het 
onderzoeksonderwerp in een specifieke praktijk situatie, wat leidt tot empirische inzichten voor verdere 
ontwikkeling van de theorie (Saunders, 2019a; Yin, 2018).  

3.3. Gegevensverzameling 

Om te onderzoeken welke facilitators een rol spelen in de verschillende afstemmingsprocessen, gebruikt 
dit onderzoek een inductieve benadering. Deze studie is gebaseerd op kwalitatieve dataverzameling, die 
zijn verzameld met semi-gestructureerde interviews. Deze vorm van onderzoek geeft diepgaande 
informatie door in te gaan op achterliggende motivaties en meningen (Saunders, 2019e). Daarnaast is dit 
ook een holistisch aanpak, omdat je de omgeving hiermee in het geheel onderzoekt (Verhoeven, 2014). 
Hierbij is gebruik gemaakt van een topiclijst wat voortvloeit uit het theoretisch kader. Semi-
gestructureerde interviews bieden flexibiliteit om te concentreren op specifieke onderwerpen, maar ook 
om onderwerpen indien nodig verder te ondervragen (Saunders, 2019g). Dit is volgens Saunders (2019g) 
een geschikte methode om nieuwe informatie te verzamelen voor een verkennend en interpretivistische 
onderzoeksfilosofie. In figuur 3.1. zijn de verschillende fasen van gegevensverzameling gevisualiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het selecteren van de juiste kandidaten voor de interviews, is eerst een stakeholderanalyse 
doormiddel van een focusgroep interview met de stuurgroep gemaakt aan de hand van de theorie van 
Mitchell (1997). Voor de individuele interviews is per COISA afstemmingsproces minimaal één stakeholder 
geselecteerd. In tabel 3.2. op de volgende pagina is een overzicht te zien van de geïnterviewden voor de 
individuele interviews. 

 

 

 

Figuur 3.1. dataverzamelingsfasen 
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Tabel 3.2. Overzicht geïnterviewden (individuele interviews) 

Vervolgens zijn de uitkomsten in een confirmatorische focusgroep interview verder verdiept en 
geëvalueerd. Doormiddel van de interviewvragen, coderingsschema en analyse van de gegevens is de 
onderscheidt in de verschillende afstemmingsprocessen gemaakt. Voor zowel de individuele en 
focusgroep interviews zijn interview protocollen opgezet (zie bijlage 2.2., 2.3. en 2.4.). Voor het opstellen 
van complete interview protocollen zijn de richtlijnen van Jacob & Furgerson (2012) als basis gebruikt. In 
tabel 3.3. is een overzicht weergeven welke dataverzamelingsmethoden zijn toegepast per deelvraag. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3. Toegepaste dataverzamelingsmethoden per deelvraag 

Focusgroepen 
De focusgroep interviews hebben twee doelen. Ten eerste is met één focusgroep interview de 
stakeholderanalyse uitgevoerd. Dit heeft een exploratieve benadering. Zoals eerder vermeld in de 
introductie en theoretisch kader is nog relatief weinig onderzoek gedaan op dit onderwerp binnen een 
overheidsorganisatie. Door de exploratieve benadering, is eerst een compleet overzicht gecreëerd van de 
stakeholderssituatie binnen de case organisatie (Saunders, 2019f). Deze inzichten fungeren als basis voor 
het selecteren van de juiste interviewparticipanten voor het verzamelen van verdere data. Voor de 
stakeholderanalyse zijn de leden van de stuurgroep geïnterviewd, omdat zij een totaal beeld hebben van 
de verschillende stakeholders van het project.  

Ten slotte is met de stuurgroep ook in een focusgroep interview de bevindingen uit de individuele 
interviews verder verdiept en geëvalueerd. De tweede focusgroep interview had een confirmatorische 
benadering. Focusgroepen zijn een waardevolle manier om de eerder verzamelde gegevens te evalueren, 
valideren en verfijnen (Saunders, 2019c). De waarde ervan ligt in het vermogen om te analyseren hoe 
deelnemers met elkaar omgaan en hoe groepsdynamiek leidt tot de constructie van gedeelde 
betekenissen (Saunders, 2019c). De resultaten zijn van te voren opgesteld en gestuurd aan de hand van 
de verzamelde data en conclusies uit de individuele interviews. Dit ondersteunt het proces om relevante 
informatie te blijven verzamelen. De waarde ligt in de interactie van stakeholders die een gedeelde doel 
voor de organisatie en haar situatie opbouwt (Karlsen, 2005). De focusgroep protocollen zijn te vinden in 
bijlage 2.2. en 2.4. 
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Vanwege COVID-19 zijn alle individuele en focusgroep interviews af- en opgenomen in Microsoft Teams 
en volledig getranscribeerd. De bevindingen zijn na verwerking extra gecontroleerd door de respondenten 
om misverstanden te voorkomen.  

Op ethisch gebied zijn de geïnterviewden vóór het interview ingelicht over de context en de 
interviewprocedure voor een laatste controle of degene een geschikte kandidaat is, op vrijwillige basis wil 
deelnemen en weet wat met de data wordt gedaan. Om de privacy te waarborgen zijn de gegevens 
anoniem verwerkt in het onderzoek. Daarnaast is gebruik gemaakt van een PowerPoint om de 
onderwerpen en vragen visueel inzichtelijk te maken tijdens de interviews. Tijdens het interview is de LSD-
methode (luisteren, samenvatten en doorvragen) toegepast om verkeerde interpretaties en sociaal 
wenselijke antwoorden van de geïnterviewden te minimaliseren (Paijmans, 2011). Om de interne validiteit 
te borgen en om triangulatie van de informatie op te nemen, is een combinatie van individuele en 
groepsinterviews gehouden en zijn tijdens de interviews aanvullende documentatie gevraagd voor 
verdere deskresearch, validatie en onderbouwing. 

3.4. Gegevensanalyse 

Door de hybride benadering tussen inductief en deductief onderzoek, is een combinatie van theorie en 
data gestuurde codering gebruikt om de verzamelde gegevens te analyseren. De vooraf gedefinieerde 
codes zijn gebaseerd op de artikel “Aligning effectively: the case of electronic medical records” 
(Walraven, 2020) en wat aanvullende literatuur uit het theoretisch kader (zie bijlage 2.5. en 2.6.). Open 
codering is ook opgenomen om rekening te houden met de feitelijke termen en specifieke case 
organisatie (Saunders, 2019d). Hierdoor konden de uitkomsten specifiek aangepast worden op de case 
study met de vooraf vastgestelde codering en aanvullingen van nieuwe codering uit de praktijk (Saldaña, 
2009). Doordat de facilitators vanuit Walraven et al. (2020) geen specifieke definities over de facilitators 
bevatten, is de data niet expliciet onderverdeeld onder de bekende facilitators vanuit het theoretisch 
kader. De facilitators categorieën van Walraven et al. (2020) hebben daarentegen wel een specifieke 
definitie. Om deze reden zijn de facilitators alleen als richtlijn gebruikt om te kunnen bepalen onder 
welke facilitator categorie de data gecodeerd kon worden. Dit was een iteratief proces, om ervoor te 
zorgen dat de juiste interpretaties en codering zijn toegepast. 

De gegevens zijn na codering nogmaals gecontroleerd door de respondenten. Na goedkeuring zijn de 
uitkomsten vergeleken met de wetenschappelijke literatuur om een conclusie te trekken. Hiervoor is de 
topic analyse uitgevoerd. Deze methode geeft een duidelijk beeld van de kloof tussen de literatuur en 
de case organisatie (Doorewaard, 2016). Met de topic-analyse is het verschil tussen de huidige 
onderzoekscontext en voorgaande onderzoeken in kaart gebracht. De verzamelde gegevens zijn per 
topic en respondent samengevat. Vervolgens zijn alle samenvattingen bij elkaar gevoegd, wat een 
overzicht per facilitators categorie geeft. De uitkomsten zijn vervolgens met het theoretisch kader 
vergeleken, waardoor een beoordeling gegeven kon worden of de inzichten uit voorgaande onderzoeken 
in de case organisatie vergelijkbaar zijn (Boeije, 2016). De uitgebreide uitwerkingen van de interviews en 
analyses zijn te vinden in de volgende documenten: “Transcripties kwalitatief onderzoek- COISA 
facilitators” en “Kwalitatief onderzoek resultaten analyse - COISA facilitators”. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

3.5.  Reflectie op validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
Om de betrouwbaarheid, validiteit en ethische aspecten te waarborgen binnen dit onderzoekstraject, zijn 
verschillende maatregelen genomen. Deze zijn al expliciet benoemd en onderbouwd in paragraaf 3.3 en 
3.4. In tabel 3.4. zijn alle maatregelen nogmaals kort samengevat. 

 Maatregelen 

Ethische aspecten Gedurende het hele onderzoek is aandacht besteed aan de ethische aspecten uit 
het boek van Saunders (2019a) Belangrijke aspecten waar rekening mee zijn 
gehouden: vrijwillige deelname, participanten zijn geïnformeerd over het 
interview- en verwerkingsproces, verzamelen van relevante en betrouwbare 
informatie en het waarborgen van privacy, vertrouwelijkheid en anonimiteit. 

Betrouwbaarheid Met de interview protocollen zijn de interviews systematisch afgenomen, zodat 
relevante informatie wordt verzameld (Verhoeven, 2014a). Daarmee is het redelijk 
reproduceerbaar. De interviewvragen zijn voorafgaand gestuurd naar de 
participanten ter voorbereiding op het interview. De interviews zijn daarnaast 
opgenomen en uitgeschreven. Met een samenvatting is terugkoppeling gegeven 
aan de respondent, om te controleren of geen verkeerde interpretaties zijn 
gemaakt (Verhoeven, 2014b). De combinatie van individuele opvattingen en 
groepsdynamiek maakt de uitkomsten betrouwbaarder (Van Staa, 2010). Tijdens 
de focusgroep interviews is gediscussieerd totdat consensus was. In dit onderzoek 
is een combinatie van theorie-, methode- en data-triangulatie gebruikt, om vanuit 
meerdere invalshoeken naar de onderzoeksvraag te kijken (Van Staa, 2010; 
Verhoeven, 2014b). Al deze maatregelen vergroten de betrouwbaarheid van de 
verzamelde gegevens. 

Validiteit Om te zorgen dat de participanten de context en doel van dit onderzoek helder 
hebben, zijn gedurende de interviews de topics en bijbehorende vragen duidelijk 
uitgelegd en weergeven, middels een PowerPoint.  De topics en interviewvragen 
komen voort uit het theoretisch kader om ervoor te zorgen dat de juiste 
onderwerpen worden onderzocht (Verhoeven, 2014a, 2014b). De interviewvragen 
zijn voorafgaand gestuurd naar de participanten ter voorbereiding op het 
interview. Met het toepassen van de LSD-methode na elk onderdeel is het maken 
van verkeerde interpretaties en sociaal wenselijke antwoorden geminimaliseerd 
(Paijmans, 2011). De combinatie van individuele opvattingen en de selectie voor 
de focusgroep interview vergroot daarnaast ook de interne validiteit (Van Staa, 
2010). Al deze maatregelen vergroten de validiteit van de verzamelde gegevens. 

Tabel 3.4. Reflectie op validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
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Figuur 4.1. Stakeholdersverdeling volgens het model van Mitchell (1997) 

Tabel 4.1. Stakeholdersverdeling volgens het model van Mitchell (1997) 

4. Resultaten 

In dit hoofdstuk zijn alle deelvragen beantwoord aan de hand van de verzamelde gegevens uit het 
onderzoek. 

4.1.  Wie zijn de stakeholders van het IT-project? 

De volgende informatie is verzameld uit de stakeholderanalyse focusgroep interview, gevalideerd met het 
interne document ‘GI projectplan’ en nogmaals gecontroleerd door alle leden van de stuurgroep. Aan de 
hand van stakeholders model van Mitchell (1997) zijn de volgende stakeholders geïdentificeerd en 
weergeven in tabel 4.1. en figuur 4.1. hieronder. 
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Tabel 4.2. Stakeholdersverdeling volgens het model van Mitchell (1997) 

4.2.  Welke stakeholders waren betrokken bij de IT-implementatie en in welk 

afstemmingsproces? 

De volgende informatie is verzameld uit de stakeholderanalyse focusgroep interview, gevalideerd met 
interne documenten: ‘GI projectplan’, ‘notulen van overleggen’ en nogmaals gecontroleerd door alle 
leden van de stuurgroep.  

De geïdentificeerde stakeholders van het IT-project zijn niet allemaal betrokken geweest tijdens de IT-
implementatie. Hieronder wordt in tabel 4.2. weergeven welke stakeholders betrokken waren geweest 
bij de IT-implementatie en in welk afstemmingsproces. Alle sluimerende en dominante stakeholders van 
het IT project zijn niet betrokken geweest tijdens de IT-implementatie. Daarnaast zijn twee van de vier 
gezaghebbende stakeholders (directie en financiën) ook niet betrokken geweest tijdens de IT-
implementatie.  
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4.3. Welke facilitators hebben bijgedragen aan effectieve interacties tussen 

de stakeholders? 

De facilitators in tabel 4.3. zijn verzameld uit individuele- en een confirmatorische focusgroep interview 
en extra gevalideerd met interne documenten: ‘GI projectplan’, ‘notulen van overleggen’ en nogmaals 
gecontroleerd door alle leden van de stuurgroep.  

De facilitators zijn verdeeld over de vier facilitator categorieën van Walraven et al. (2020), zoals in het 
theoretisch kader. In totaal zijn in deze onderzoekscontext 41 facilitators geïdentificeerd die bijdragen aan 
een effectieve COISA-interactie tussen stakeholders in de case organisatie. De facilitators in tabel 4.3. zijn 
op willekeurige volgorde weergeven. Op de volgende pagina zijn de facilitators uitgebreider omschreven. 

Facilitator 
categorie 

Facilitator 
COISA processen verbonden 

met IT implementatie1 

SI EAM ITI ITG 

A
lig

n
m

en
t 

m
o

ti
va

ti
e 

[AM1] Vasthouden aan het vastgestelde plan van aanpak     

[AM2] Gemotiveerde projectmanager     

[AM3] Juiste personen vinden en betrekken (intrinsiek gemotiveerd)     

[AM4] Goede meetinformatie     

[AM5] Streven naar gezamenlijk interpretatie van waarom we het doen     

[AM6] Besluit van de hogere directie voor implementatie     

[AM7] Mandaat en verantwoordelijkheid     

[AM8] Streven naar gezamenlijk interpretatie op requirements     

[AM9] Doen wat je belooft om de implementatie te realiseren     

[AM10] Hebben van programmaeisen waar de implementatie aan moet 
……………voldoen 

   
 

B
et

ro
kk

en
h

ei
d

 v
an

 s
ta

ke
h

o
ld

er
s 

[BS1] Betrokkenheid verschillende stakeholders (intern & extern)     

[BS2] Kritisch wie betrokken blijft     

[BS3] Projectleider die verantwoordelijk is voor de implementatie en 
………..kennis heeft over projectmanagement 

   
 

[BS4] Vertrouwen in elkaar     

[BS5] Projectmanager die verantwoordelijk is voor de voortgang en 
………..implementatie 

    

[BS6] Hogere leidingen erbij betrekken     

[BS7] Leveranciersmanagement     

[BS8] Samenwerken met andere gerelateerde programma’s en projecten 
……….om elkaar te versterken 

   
 

[BS9] Lijnorganisatie erbij betrekken (bestaande organisatie)     

[BS10] Stakeholderanalyse     

In
te

rc
o

n
n

ec
ti

es
 

[IC1] Formele besluiten door de stuurgroep     

[IC2] Documenteren van acties en besluiten, voortgang     

[IC3] Transparantie en objectiviteit in de besluiten en voortgang     

[IC4] Fysiek bij elkaar zitten in één ruimte     

[IC5] Hulpmiddelen voor informatie uitwisseling en interactie     

[IC6] Organiseren van workshops en andere communicatie/ promotie     

[IC7] Projectmanager met verstand en kennis van de publieke en  
………private sector 

   
 

[IC8] Verandermanagement     

[IC9] Sturing op realisatie     

[IC10] Informele gesprekken over de besluiten     

[IC11] Sessies door het management     

 
1 SI = strategie-implementatie / EAM = Enterprise Architectuur Management / ITI = IT-implementatie / ITG = IT gebruik 
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Tabel 4.3. Facilitators van doeltreffende COISA interacties uit de case study 

[IC12] Strategisch flexibel     

[IC13] Faciliteren van afstemming tussen de leverancier en organisatie     

[IC14] Strategisch overleg (formeel & informeel) directies leverancier en 
………...organisatie 

   
 

[IC15] Dashboard/ totaalplaatje van de voortgang     

[IC16] Communicatiematrix opstellen op basis van de stakeholderanalyse     

A
lig

n
m

en
t 

b
es

lis
si

n
ge

n
 [AB1] GI borgen in de kaders van architectuur     

[AB2] Kennis en innovatie waarborgen in de organisatie     

[AB3] Koppelen van technische en organisatorische implementatie     

[AB4] Centrale coördinatie     

[AB5] Vanuit hogere directie de GI als speerpunt vastgesteld zowel bij de 
………..leverancier als eigen organisatie 

   
 

 

 

4.3.1. Alignment motivatie 

Zoals in het theoretisch kader omschreven wordt binnen dit onderzoek onder alignment motivatie de 
facilitators verstaan die de stakeholders motiveren om COISA-interacties aan te gaan. In totaal zijn in deze 
onderzoekscontext 10 facilitators geïdentificeerd.  

De grootste motivatiefactor wat een rol heeft gespeeld is [AM6] dat vanuit de hogere directie besloten is 
om dit project te gaan implementeren voor de hele organisatie. “Dat geeft doorzettingskracht” volgens één 
van de respondenten. Ook blijkt uit het GI projectplan en uit de interviews dat [AM1] het hebben van een 
vastgesteld plan van aanpak en hier aan houden ongeacht alle tegenwerkingen en weerstand 
doorslaggevend is geweest. Zo citeert de projectmanager: “Vóór mij waren drie andere projectmanagers 
op dit project, die alle drie om wat voor redenen dan ook iets anders zijn gaan doen. Ik ben er uiteindelijk 
erin geslaagd de GI op te leveren”.  

Wat ook meerdere malen werd benadrukt is [AM3 en AM2] het vinden van de juiste personen en 
projectmanager die intrinsiek ook gemotiveerd zijn. Dit volgt uit de volgende citaten vanuit meerdere 
respondenten: “Ik bedoel alles in mijn beleving staat of valt met de juiste mensen. Het is tenslotte 
mensenwerk”, “Als die niet intrinsiek gemotiveerd zijn, helpt dat niet mee om een gezamenlijke besluit te 
nemen”. Ook [AM7] mandaat en verantwoordelijkheid is benoemd als een facilitator die positief heeft 
bijgedragen. Dit kan onderbouwd worden met citaten vanuit meerdere respondenten: “Dus persoon B zat 
er in, omdat later de GI moest gaan werken en hij als teamchef die verantwoordelijkheid op zich nam 
inclusief het realiseren van de regie“, “ De senior user, moet wel mandaat hebben namens de rest en de 
afdeling en je moet goed weten wat haar of zijn verantwoordelijkheden zijn in dat opzicht. En dat is wel een 
belang. Dat merk ik ook nu in mijn nieuwe projecten”. Dit punt is ook duidelijk in het GI projectplan 
beschreven.  

Daarnaast heeft [AM5 en AM8] het streven naar een gezamenlijke interpretatie ook een belangrijke rol 
gehad. “Zeker binnen de organisatie met een complex landschap met allerlei zones en authenticatie 
domeinen etc. moest er toch best veel afstemmingen plaatsvinden”. Wat hierbij hielp was [AM4] het 
hebben van goede meetinformatie wat heeft geleid tot motivatie om afstemming te blijven zoeken. “Wat 
ook heeft bijgedragen tot positieve effect tussen de betrokkenen is simpelweg goede meetinformatie over 
de voortgang en over wat wel en niet goed gaat. Gewoon pure objectieve meetinformatie.”. Hierbij is geen 
onderscheidt gemaakt in de meetinformatie. “Ik merk dat die onderscheid niet altijd even makkelijk te 
maken is, want ja we zitten in een IT bedrijf en de doelstellingen en IT metingen overlappen vaak”. 
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4.3.2. Betrokkenheid stakeholders 

In dit onderzoek wordt onder stakeholders betrokkenheid de facilitators verstaan die gericht zijn op de 
selectie van stakeholders bij afstemmingsprocessen voor effectieve COISA-interacties. In totaal zijn in deze 
onderzoekscontext 10 facilitators geïdentificeerd.  

Wat constant meerdere malen werd benadrukt was [BS1] de betrokkenheid van verschillende stakeholders, 
zowel intern als extern met elk hun eigen expertise, rol en kennis. Hierbij was er flexibiliteit wie steeds bij 
het project wel of niet betrokken werd.  Dit volgt uit de volgende citaten vanuit meerdere respondenten: 
“De juiste personen waren erbij betrokken. Vind ik nog steeds”, “Het was een behoorlijke verandering. We 
hebben veel over de voortgang en status van het project gedeeld. Dan krijg je ook vanzelf de mensen op je 
af die betrokken moeten en willen zijn”, “Goede samenwerking met alle stakeholders, de leveranciers en 
interne stakeholders”. Hierbij was het hebben van [BS5] een projectmanager die verantwoordelijk is voor 
de voortgang en implementatie ook van belang. Wat ook bijgedragen heeft bij het selecteren van de juiste 
stakeholders, volgens het GI projectplan en uit interviews is [BS10] het maken van een stakeholderanalyse. 
Aansluitend op deze twee punten [BS2] zijn zij ook kritisch geweest op wie gedurende het project betrokken 
blijft, om de effectiviteit van de overleggen te waarborgen. “Het heeft een positieve bijdrage geleverd, 
omdat wij daarmee gewoon de producten konden opleveren binnen de tijd en het project konden sluiten”. 
De case study heeft voornamelijk de oordeelkundige, veeleisende, gevaarlijke, afhankelijke en 
gezaghebbende stakeholders betrokken gehouden tijdens het implementatieproces. Hierbij waren de 
stakeholders met meer dan twee kenmerken vanuit de theorie van Mitchell (1997) voornamelijk betrokken 
bij tactische en strategische overleggen, omdat zij meer invloed konden uitoefenen op het 
implementatieproces. Hierbij hebben zij een combinatie van stakeholders gekozen die de legitieme macht 
(formeel) en/of informele macht hebben in combinatie met een hoog urgentieniveau op het proces.  

Zo werd ook op strategisch niveau [BS6] het betrekken van hogere leidingen als cruciaal gezien voor de 
effectiviteit van de afstemming en implementatie.  Zo citeert de projectmanager: “Belangrijke stakeholder 
was de sectorhoofd van de organisatie en de algemene directeur van de leverancier. Dat ook op dat niveau 
men betrokken was bij dit project”, “Relatie met mensen op dat niveau is gewoon cruciaal”. Hierbij speelt 
[BS7] leveranciersmanagement ook een belangrijke rol volgens het GI projectplan en uit de interviews. 
“Leveranciersmanagement is wel een belangrijke, het is wederzijdse afhankelijkheid. We hebben een 
leveranciersmanager die ook in de stuurgroep zat, dus die heeft ook altijd aandacht gehad om de belang 
van de leverancier goed te vertegenwoordigen”. Naast de nauwe samenwerking met de leverancier, blijkt 
uit het GI projectplan en interviews het [BS9] betrekken van de lijnorganisatie ook een belangrijke rol 
gespeeld te hebben. “De bestaande organisatie is wel belangrijk geweest”. Tot slot blijkt uit het GI 
projectplan en de interviews dat [BS8] het samenwerken met andere gerelateerde programma’s ook 
belangrijk was om elkaar te versterken in het implementatieproces. 

4.3.3. Interconnecties 

In dit onderzoek wordt onder interconnecties de facilitators verstaan die nodig zijn voor COISA-interacties 
tussen de stakeholders. Naast het belang van de betrokkenheid van de juiste stakeholders is uit de 
resultaten ook duidelijk naar voren gekomen dat men de facilitators op het gebied van interconnecties 
een belangrijke rol vonden spelen op de effectiviteit van de stakeholders interactie. In totaal zijn in deze 
onderzoekscontext 16 facilitators geïdentificeerd.  

Met name [IC1] het nemen van formele besluiten door de stuurgroep werd gezien als een belangrijke 
motor in het gehele programma om zaken effectief voor elkaar te krijgen. Dit blijkt uit zowel het GI 
projectplan als uit de volgende citaten van meerdere respondenten: “Ik denk dat de stuurgroep 
uiteindelijk doorslaggevend was op onderwerpen waar individueel men het niet eens kon worden”, “Je 
hebt altijd meningen in het project en dat kwam dan samen in de stuurgroep. Hier werd besluit over 
genomen. Ik vond dat best wel goed werken”. Naast het hebben van een formele besluitorgaan heeft men 
meerdere malen bekend gemaakt dat het [IC2 EN IC3] documenteren van de acties, besluiten en 
voortgang een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de interactie. Hierbij was de transparantie en 
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objectiviteit van de informatie cruciaal voor de samenwerking, omdat men hierdoor vertrouwen kweekt. 
Dit werd ook duidelijk omschreven in het GI projectplan, de Agorapagina met de notulen en uit de citaten 
van verschillende respondenten: “Transparant ongeacht het onderwerp. Als je echt wil samenwerken is 
transparantie en objectiviteit gewoon cruciaal”, “Het borgen van de gezamenlijke besluitvorming is op 
projectniveau goed geregeld doormiddel van de actie en besluitenlog met de stuurgroep.”, “Alle besluiten 
zijn formeel genomen en de besluitenlijsten werd binnen het project ook gedeeld. En dat is ook belangrijk 
om allerlei discussie als er besluit is genomen uit te sluiten.”, “Transparantie van informatie heeft positief 
bijgedragen. Juist vooral die besluitvorming dat dat allemaal goed geregeld was, ook achteraf. Dit helpt 
zeker ook met externe leveranciers bij discussies. Dan is dat in ieder geval allemaal gedekt.” Door in 
combinatie met de documentatie ook de [IC5] juiste hulpmiddelen te gebruiken voor de informatie 
uitwisseling, zoals een Agorapagina probeerde men het simpel te houden en makkelijk vindbaar en 
zoekbaar voor alle belanghebbenden. Zo citeert één van de respondenten: “Heeft een positieve impact, 
want het was transparant en heel duidelijk. We hebben er voor gekozen om het heel simpel te houden. 
Dat maakt het transparant, makkelijk vindbaar en makkelijk zoekbaar.” 

[IC4] Het fysiek bij elkaar in één ruimte werkte ook goed, omdat je dan ook [IC10] informeel met elkaar 
op tactisch en operationeel niveau gesprekken kon voeren over de genomen besluiten. Zo citeert één van 
de respondenten: “Die zaten ook allemaal bij elkaar op dezelfde kamer. Dat werkte ook wel goed. Voor 
communicatie was dat gewoon goed.”. Naast de interacties tussen de projectleden en direct betrokken 
hebben [IC6] het organiseren van workshop en andere communicatie en promotie acties ook geholpen 
met de interactie en dialoog tussen collega’s onderling. Zo citeert de projectmanager: “Het organiseren 
van workshops, die Cloud dagen was natuurlijk een heel mooi middel. Met name kwam bij die workshops 
een dialoog op gang tussen de collega’s onderling.”  

Bij de facilitators categorie ‘betrokkenheid van de stakeholders’ werd al duidelijk dat er een nauwe 
samenwerking was tussen de organisatie en de leverancier. Een belangrijke facilitator om deze interactie 
effectief te laten verlopen is [IC7] het hebben van een projectmanager met verstand en kennis van zowel 
de publieke als private sector. Zo citeert de projectmanager: “Zorgen dat de belangen van de commerciële 
en de belangen van de organisatie goed gekoppeld zijn, anders gaat het vastlopen. Omdat ik natuurlijk 
een achtergrond heb uit het bedrijfsleven en die verbinding aanbrengen dat heb ik wel gezien als een 
belangrijke rol van mijzelf. Door dat te faciliteren, werkte het geheel ook veel effectiever.”, en de voorzitter 
van het project: “Je moet iemand hebben met kennis van zowel de commerciële wereld als de 
overheidsinstanties om dit te kunnen begeleiden.” Dus het [IC13] faciliteren van deze gesprekken werd als 
cruciaal gezien voor de interactie. Aanvullend speelde op tactisch als strategisch niveau ook [IC12] de 
strategische flexibiliteit een rol, waardoor de samenwerking soepeler verliep. “Dat je een win-win situatie 
hebt voor alle betrokkenen, anders gaat het vastlopen”. 

Op strategisch niveau waren [IC14] zowel de informele als formele overleggen tussen de sectorhoofd van 
de organisatie en algemene directeur van de leverancier cruciaal om voortgang te boeken en dingen te 
kunnen forceren waar nodig. Dit volgt uit de volgende citaten: “De sectorhoofd en ook de directeur van de 
leverancier zaten aan tafel en dat strategisch overleg was soms cruciaal in doorraken en forceren.”, 
“Bilateraal overleg met de directeur van de leverancier, was meer op relatie, daar werd niks formeels 
besproken.”. Op strategisch niveau maakte het [IC15] praten over waar de besluiten over genomen 
moesten worden ook gefaciliteerd met een dashboard. Dit volgt uit de volgende citaten: “Als je zo’n 
dashboard of plaatje hebt, maakt het praten over waar besluiten moeten worden genomen een stuk 
makkelijker. Het heeft positief bijgedragen aan de effectiviteit. Gewoon dicht bij elkaar zitten en daar 
dagelijks over communiceren van wat we allemaal nog missen en dergelijke. Dat heeft wel positief 
bijgedragen.”, “Ja, dat was een fantastisch middel om iedereen te motiveren en om heel transparant te 
laten zien wat er gebeurt. Dat heeft echt heel goed gewerkt moet ik zeggen. Op alle niveaus”, “Dat was 
een belangrijke communicatiemiddel.”.  
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[IC8] Verandermanagement heeft daarnaast ook een bijdrage geleverd aan de benodigde interacties 
tussen de stakeholders. Zo citeert de projectmanager: “De dienstverlening vanuit de afdeling IT is 
natuurlijk vreselijk veranderd. En dat vergt ook een andere manier van denken, ontwikkelen en 
samenwerken.”, “Bij verandermanagement hebben we voornamelijk een beeld geschetst hoe de ‘to Be’ 
situatie eruit gaat zien. Dus wat gaat de verandering opleveren?”, “Met name de organisatorische 
implementatie ga je denken over de nieuwe werkwijze en nieuwe organisatie en de verandering. Daar lag 
het zwaarste punt van verandermanagement.”. 

Tot slot blijkt zowel uit het GI projectplan als uit interviews dat het [IC16] opstellen van een 
communicatiematrix op basis van de stakeholderanalyse cruciaal was voor de communicatie en promotie. 
Zo citeert de projectmanager: “Alle belanghebbenden op alle niveaus zijn in kaart gebracht en daar is de 
communicatie op afgestemd.”,  “Je moet het gewoon goed in kaart brengen en daar ook goed op acteren. 
Dat is heel belangrijk”. 

4.3.4. Alignment beslissingen 

In dit onderzoek wordt onder alignment beslissingen de facilitators verstaan over beslissingen die 
genomen worden om ook in de toekomst effectieve COISA-interacties te waarborgen. In totaal zijn in deze 
onderzoekscontext 5 facilitators geïdentificeerd.  

De meest genoemde facilitator is [AB1] dat de GI geborgd is in de kaders van architectuur. Dit blijkt zowel 
uit het GI projectplan als uit de volgende citaat: “Het is GI tenzij. Dus dan zet je eigenlijk een kader neer 
dat men dan wel kan afwijken, maar dat GI gewoon de standaard is”. Daarnaast heeft de organisatie 
geprobeerd om [AB2] de kennis en innovatie op dit vlak te borgen door leveranciers in te huren die 
wereldwijd leider zijn op dit gebied. Dit volgt uit de citaat: “Dan heb je het over de architectuur die 
toekomstvast is en juist door de drive en leverancier in te huren die wereldwijd leider zijn van on-premise 
cloud technologie.”. 

Zowel uit het GI projectplan als uit interviews blijkt dat zowel op tactische als strategisch niveau [AB3] het 
koppelen van de technische en organisatorische implementatie met elkaar, [AB4] het hebben van centrale 
coördinatie en het feit dat [AB5] ook vanuit de hogere directie de GI als speerpunt is vastgesteld voor de 
gehele organisatie een belangrijke rol heeft gehad. Dit volgt ook uit de volgende citaten: “De 
dienstverlening vanuit de afdeling IT is natuurlijk vreselijk veranderd. En dat vergt ook een andere manier 
van denken, ontwikkelen en samenwerken.”, “Bijdraagt aan het waarborgen van een gezamenlijke 
interpretatie en besluitvorming. In hoge mate, want zonder overleg is er natuurlijk helemaal geen 
gezamenlijke besluitvorming of een interpretatie van hoe het verder moet.” 

4.3.5. Volwassenheid van de organisatie 

Een punt dat meerdere malen ook benoemd werd als onderbouwing op de effectiviteit van de voorgaande 
facilitators is de volwassenheid van de organisatie. Het volwassenheidsniveau van de organisatie in 
hoeverre zij effectief en efficiënt zijn georganiseerd en als geheel (business en IT) samenwerken kan dus 
invloed hebben op de mate van effectiviteit van het implementatieproces. Zo volgt uit de citaat: “In 
hoeverre wil je professionaliseren naar een volwassen Cloud driven IT organisatie? Daar zit heel veel 
weerstand aan de kant van bepaalde gebruikers. In mijn beleving loopt afdeling X voorop en afdeling Y 
achterop.”, “Dat is wel van belang, merk ik ook nu  in mijn nieuwe projecten, dat de volwassenheid op dat 
vlak beter kan”. 
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5. Discussie, conclusie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk is gereflecteerd op de resultaten uit hoofdstuk 4 en een conclusie gegeven op de 
onderzoeksvraag: ‘Hoe kunnen Co-evolutionaire IS-alignment interacties effectief gefaciliteerd worden 
tijdens een IT-implementatie binnen een overheidsorganisatie?’. De schema’s met het verschil tussen 
eerdere onderzoeken en de huidige onderzoekscontext van elke facilitator categorie is te vinden in bijlage 
5. Het belangrijkste doel van dit onderzoek was om (1) facilitators te identificeren die positieve invloed 
hebben op de interactie tussen stakeholders binnen een overheidsorganisatie; (2) te onderzoeken of de 
al eerder gevonden facilitators uit andere onderzoeken (theoretisch kader) ook van toepassing zijn tijdens 
andere IT-implementaties. 

Ten slotte wordt na aanleiding van de conclusie ook aanbevelingen gegeven voor in de praktijk en voor 
vervolgonderzoeken.  

5.1. Discussie en reflectie 

Een effectieve co-evolutionaire alignment wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een continu proces wat 
gekenmerkt staat door co-evolutie tussen verschillende IS stakeholders. Het uiteindelijke doel is om een 
gedeelde en gemeenschappelijke interpretatie en implementatie te delen op wat het betekent om IT op 
een gepaste en tijdige manier toe te passen, in harmonie met bedrijfsstrategieën, doelen en behoeften 
(Walraven et al, 2020).  

Volgens Walraven et al. (2020) ligt de toegevoegde waarde bij een tweezijdige afstemming tussen alle 
COISA processen. Volgens Walraven et al. (2018) is COISA een continu afstemmingsproces, inclusief de 
wederzijdse interacties tussen business, IT en externe partijen tussen strategische en operationele 
afstemmingsprocessen. De onderlinge verbinding tussen de actoren is essentieel voor effectieve COISA-
interacties (Walraven et al., 2020; Zhang, 2019; Benbya, 2006). Volgens du Plessis (2007) faciliteert met 
name de categorie ‘betrokkenheid van stakeholders’ het ontwikkelen van een gemeenschappelijk begrip 
van de context en het identificeren van de waarde van co-creatie voor strategische aandachtsgebieden in 
de organisatie. Uit de resultaten blijkt zowel de categorie ‘betrokkenheid van stakeholders’ als 
‘interconnecties’ een positieve bijdrage levert aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijk begrip van 
de context en het identificeren van de waarde van co-creatie. Hierbij bleek de onderlinge verbindingen 
tussen de verschillende stakeholders uit de business, IT en externe partijen bij alle afstemmingsprocessen 
cruciaal te zijn voor een effectieve COISA-interactie. De betrokkenheid van de juiste stakeholders zowel 
als het faciliteren van de interactie gaan nauw samen.  

Volgens Karlsen (2005) hebben voornamelijk IT-projectmanager een belangrijke rol in het realiseren van 
effectieve interacties, maar om IT problemen en kansen op te lossen zijn zowel leiders als eindgebruikers 
betrokken in het afstemmingsproces. Uit de resultaten is de rol van de projectmanager ook meerdere 
malen naar voren gekomen. In deze specifieke case study was het met name van belang een 
projectmanager te hebben die kennis heeft van zowel de publieke als private sector om de benodigde 
afstemmingen goed te kunnen faciliteren. Volgens het stakeholder model van Mitchell (1997), zouden de 
gezaghebbende-, dominante-, gevaarlijke- en afhankelijke stakeholders meer invloed op de IT-
implementatie moeten hebben. Uit de resultaten blijkt dat alleen de gezaghebbende-, gevaarlijke- en 
afhankelijke stakeholders een grote invloed hebben gehad op de IT-implementatie. Dit kan te verklaren 
zijn, omdat deze drie stakeholdersgroepen  de legitieme macht (formeel) en/of informele macht hadden 
in combinatie met een hoog urgentieniveau op het proces. Zij zijn dan ook betrokken geweest in meerdere 
afstemmingsprocessen. De gezaghebbende stakeholder had in dit geval ook de meeste invloed op de IT-
implementatie in de case study, wat overeenkomt met de inzichten vanuit Mitchell (1997).  

De volwassenheidsniveau van de organisatie in hoeverre hoeverre zij effectief en efficiënt zijn 
georganiseerd en als geheel (business en IT) samenwerken, heeft volgens J. Luftman (2000; 2007) ook 
invloed op het implementatie succes en effectiviteit van IT-projecten. Dit kan ook gevalideerd worden 
vanuit dit onderzoek, waarbij de volwassenheid van de organisatie ook als factor werd gezien in de mate 
in hoeverre het effectief geïmplementeerd kan worden. 
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5.1.1. Alignment motivatie 
Op alle overkoepelende facilitators die voor zowel IT-gebruik (ITG), Enterprise Architecture Management 
(EAM), Strategische implementatie (SI) en IT-implementatie (ITI) afstemmingsprocessen van toepassing 
zijn, is op alignment motivatie een relatief klein verschil gevonden tussen voorgaande onderzoeken en de 
resultaten uit de huidige onderzoekscontext. Zowel uit voorgaande onderzoeken als de huidige 
onderzoekscontext is verantwoording & mandaat, het hebben van een planning en monitoring, 
beschikken van intrinsieke motivatie van de betrokkenen en het waarnemen van de voordelen (waarom 
we het doen) geïdentificeerde facilitators. Wat in de case study extra is aangekaart, is ook het belang van 
een gemotiveerd projectmanager en het besluit van de hogere directie voor implementatie belangrijk. Dit 
zou voor extra doorzettingskracht moet zorgen om het project met succes te implementeren. De 
facilitators van Walraven et al. (2020): preventie van misalignment en wettelijke verplichtingen zijn niet 
expliciet aangekaart door de respondenten. Een mogelijk reden hiervoor, is dat binnen de huidige 
onderzoekscontext alleen is  gefocust op het implementatieproces. Alle factoren en voorbereidingen voor 
het implementatieproces zijn in dit onderzoek niet meegenomen. Binnen overheidsorganisaties zijn 
wettelijke verplichtingen vaak een motivatiefactor om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijke 
oplossingen/ maatregelen voordat het geïmplementeerd gaat worden. 

De facilitator ‘compensatie van de tijd van betrokkenen’ en ‘eindgebruikers training’ van Walraven et al. 
(2020) en ‘onderscheid in prestatiemeting’ van Campbell (2005); Chan (2008); Gutierrez (2008); J. Luftman 
(2000) en Reich (2000) zijn in dit onderzoek niet naar voren gekomen als alignment motivatoren. Uit het 
onderzoek blijkt men geen onderscheidt te hebben gemaakt tussen de metingen. Een mogelijke verklaring 
hiervoor kan zijn, dat het implementatieproces binnen een IT-afdeling plaatsvindt. De doelstellingen 
overlappen hierdoor ook in de meeste gevallen. Met betrekking op de facilitator ‘compensatie van de tijd 
van betrokkenen’, heeft dit binnen deze specifieke case study geen rol gespeeld, omdat de betrokkenen 
de implementatie primair moesten realiseren vanuit hun rol binnen de organisatie. De reden voor het 
ontbreken van de facilitator ‘eindgebruikers training’, is dat dit onderdeel werd opgepakt vanuit een 
andere programma (organisatorische implementatie). Zoals in paragraaf 3.2. beschreven, beoogt de 
organisatie met de implementatie van de GI, optionele dienstverleningen te kunnen aanbieden aan haar 
eindgebruikers. De implementatie van de GI en de uiteindelijke aangeboden dienstverlening zijn twee 
separate trajecten, die overigens wel nauw met elkaar betrokken zijn geweest (zie facilitator BS8). 

Een nieuwe facilitator die is geïdentificeerd specifiek op SI en ITI afstemmingsprocessen, is het hebben 
van programmaeisen waar de implementatie aan moet voldoen. 

5.1.2. Betrokkenheid Stakeholders 
Op alle overkoepelende facilitators die voor zowel ITG, EAM, SI en ITI afstemmingsprocessen gelden, is op 
betrokkenheid stakeholders een relatief klein verschil gevonden tussen voorgaande onderzoeken en de 
resultaten uit de huidige onderzoekscontext. Veel facilitators uit het voorgaande onderzoeken zijn ook 
impliciet benoemd door de respondenten wat samenvalt met de benoemde facilitators uit de case study. 
Zowel uit het onderzoek van Walraven et al. (2020) als in de huidige onderzoekscontext is de 
betrokkenheid van verschillende stakeholders zowel intern als extern een belangrijke facilitator. Wat in 
de case study extra bij komt is het kritisch blijven zijn wie je betrokken houdt. Kennis van de mogelijkheden 
en een gedeelde domeinkennis wordt in de huidige onderzoekscontext ook gedekt met de betrokkenheid 
van de verschillende stakeholders. Het selecteren van de juiste stakeholders is binnen de case organisatie 
doormiddel van een stakeholderanalyse gedaan. 

Management commitment van Mavengere (2020) en leiderschap van Walraven et al. (2020), valt samen 
onder de facilitator ‘projectmanager die verantwoordelijk is voor de implementatie’ en ‘hogere leidingen 
erbij betrekken’. Onder de facilitator ‘vertalers en eenduidig taalgebruik’ uit voorgaande onderzoeken, 
valt de facilitator ‘de projectleider met verstand en kennis van de publieke en private sector’. Hierdoor 
werd gezorgd dat men elkaar begreep tijdens de afstemmingen. Verder werd in de case organisatie het 
vertrouwen in elkaars vakbekwaamheid ook benoemd als overkoepelende facilitator, terwijl volgens 
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Campbell (2005) dit voornamelijk op tactisch en strategisch niveau een facilitator is. De reden hiervoor is 
dat naast de vakbekwaamheid op tactisch en strategisch niveau ook de gebruikers nauw zijn betrokken 
bij het opstellen van de requirements waaraan de implementatie moet voldoen. 

Daarnaast wordt volgens Walraven et al. (2020) de vertegenwoordiging van andere gerelateerde 
projecten als facilitator gezien bij de afstemmingsprocessen met betrekking tot EAM en SI. Uit de 
resultaten blijkt dat dit alleen gezien wordt als facilitator bij afstemmingsprocessen SI en ITI, omdat je 
elkaar hierdoor kunt versterken in het implementatieproces. Ook wordt de facilitator van Walraven et al. 
(2020) ‘openheid voor verschillende stakeholders’ gezien als facilitator voor EAM en SI 
afstemmingsprocessen. Uit de resultaten wordt dit echter als overkoepelende facilitator gezien. Zo zijn zij 
ook flexibel geweest in wie zij steeds bij het project betrekken. Tot slot is de facilitator ‘onofficiële leiders’ 
van Walraven et al. (2020) niet expliciet benoemd, maar uit de resultaten van de stakeholderanalyse 
volgens het model van Mitchell (1997), is hier echter wel gebruik van gemaakt met het betrekken van 
stakeholders met informele macht. 

Bij SI en ITI afstemmingsprocessen zijn veel nieuwe facilitators geïdentificeerd: hogere leidingen erbij 
betrekken, projectmanager die verantwoordelijk is voor de voortgang en implementatie, 
leveranciersmanagement en de lijnorganisatie erbij betrekken. 

5.1.3. Interconnecties 
Op alle overkoepelende facilitators die voor zowel ITG, EAM, SI en ITI afstemmingsprocessen gelden, is op 
interconnecties een relatief groot verschil gevonden tussen de voorgaande onderzoeken en de resultaten. 
Zo zijn er meer facilitators gevonden in de case study. Overeenkomende facilitators zijn het hebben van 
een formele governance, transparantie, gebruik maken van ondersteunende hulpmiddelen en het gebruik 
maken van fysieke projectruimten. 

De facilitator ‘bestaande informele netwerken’ van Walraven et al. (2020); Campbell (2005); Chan (2008) 
en Mavengere (2020) en strategisch flexibiliteit  van Mavengere (2020) werden niet expliciet benoemd als 
overkoepelende facilitator. Uit de resultaten blijkt het gebruik van bestaande informele netwerken alleen 
gebruikt te worden voor gesprekken over de besluitvormingen met betrekking tot EAM, SI en ITI 
afstemmingsprocessen. Strategische flexibiliteit werd alleen gezien als facilitator voor de SI en ITI 
afstemmingsprocessen. Een reden hiervoor kan zijn, dat op SI en ITI niveau de strategieën aangepast 
werden als op operationeel of tactisch niveau veranderingen en/of ontwikkelingen plaatsvonden.  

Uit de case study zijn ook nieuwe overkoepelende facilitators geïdentificeerd die voor zowel ITG, EAM, SI 
en ITI afstemmingsprocessen gelden: het organiseren van workshops en andere communicatie/promotie, 
verandermanagement, sturing op realisatie en het opstellen van een communicatiematrix. Specifiek voor 
EAM, SI en ITI afstemmingsprocessen zijn sessies door het management en het faciliteren van afstemming 
tussen de leverancier en organisatie als nieuwe facilitators benoemd. De reden van deze extra facilitators 
zijn te verklaren doordat zoals in paragraaf 3.2. beschreven, de implementatie van de GI bijdraagt aan het 
uiteindelijk kunnen aanbieden van verschillende dienstverleningen aan de eindgebruikers. Hierdoor 
waren facilitators als communicatie, promotie en het delen van kennis en mogelijkheden een belangrijk 
middel. 

Voor alleen SI en ITI afstemmingsprocessen zijn het hebben van een zowel informeel als formeel 
strategisch overleg tussen de sectorhoofd en directeur van de leverancier en het hebben van een 
dashboard als extra facilitators benoemd. Dit is ook te verklaren doordat in de case study een 
samenwerking heeft plaatsgevonden tussen de overheidsorganisatie en een commerciële leverancier 
voor de implementatie. 
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5.1.4. Alignment beslissingen 
Op alle overkoepelende facilitators die voor zowel ITG, EAM, SI en ITI afstemmingsprocessen gelden, is op 
alignment beslissingen geen groot, maar ook geen klein verschil gevonden tussen voorgaande 
onderzoeken en de resultaten uit de huidige onderzoekscontext. Zowel uit voorgaande onderzoeken als 
de case study is het hebben van gemeenschappelijke richtlijnen waar aan gehouden moet worden een 
belangrijke facilitator. Vanuit de case study uit dit voornamelijk door het geborgd te hebben in de kaders 
van architectuur. 

De facilitator ‘koppeling planningsprocessen’ van Chan (2008); Gutierrez (2008); J. Luftman (2000) en 
Reich (2000) niet als overkoepelende facilitator benoemd. Uit de resultaten wordt dit onder het koppelen 
van technische en organisatorische implementatie benoemd als facilitator voor EAM, SI en ITI 
afstemmingsprocessen. Overeenkomend voor deze afstemmingsprocessen wordt zowel door voorgaande 
onderzoeken als in de huidige onderzoekscontext centrale coördinatie als facilitator benoemd. 

Een nieuwe overkoepelende facilitator die voor zowel ITG, EAM, SI en ITI afstemmingsprocessen zijn 
geïdentificeerd, is het waarborgen van kennis en innovatie in de organisatie. En specifiek voor EAM, SI en 
ITI afstemmingsprocessen is het vanuit de hogere directie het project als speerpunt vaststellen een 
facilitator. 

De facilitator ‘mogelijk maken van opkomende besluiten’ van Walraven et al. (2020) en ‘beschikken over 
een technische infrastructuur’ van Walraven et al (2020); Chan (2008); Gutierrez (2008); J. Luftman (2000) 
en Reich (2000) zijn niet benoemd in de resultaten. Een mogelijke reden hiervoor kan zijn, dat dit project 
wordt uitgevoerd binnen een IT afdeling, waarbij het hebben van technische infrastructuur als 
vanzelfsprekend wordt gezien en niet als specifieke facilitator. 

 

5.2. Conclusie 

Het belangrijkste doel van dit onderzoek was om (1) facilitators te identificeren die positieve invloed 
hebben op de interactie tussen stakeholders binnen een overheidsorganisatie; (2) te onderzoeken of de 
al eerder gevonden facilitators uit andere onderzoeken (theoretisch kader) ook van toepassing zijn bij een 
overheidsorganisatie met een andere IT-implementatie. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot het 
beantwoorden van de onderzoeksvraag: ‘Hoe kunnen Co-evolutionaire IS-alignment interacties effectief 
gefaciliteerd worden tijdens een IT-implementatie binnen een overheidsorganisatie?’. 

Wat opvalt is dat op het gebied van alignment motivatie het verschil tussen voorgaande onderzoeken en 
de huidige onderzoekscontext bij de overkoepelende facilitators die voor zowel IT-gebruik, Enterprise 
Architecture Management, Strategische implementatie en IT-implementatie afstemmingsprocessen 
gelden het kleinst is, terwijl bij de specifieke facilitators voor de afstemmingsprocessen tussen IT-gebruik, 
EAM, strategische implementatie en IT-implementatie het verschil het grootst is. 

Op het gebied van betrokkenheid stakeholders en interconnecties zijn in vergelijking tot voorgaande 
onderzoeken vanuit de case study op tactisch en strategisch niveau veel nieuwe facilitators 
geïdentificeerd. Deze hebben voornamelijk te maken met de betrokkenheid en interactie met de 
leverancier. 

Uit de praktijkresultaten blijkt zowel de categorie ‘betrokkenheid van stakeholders’ als ‘interconnecties’ 
de meeste overeenkomsten te hebben met de facilitators uit voorgaande onderzoeken. Daarnaast hebben 
deze twee categorieën de meest positieve bijdrage aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijk 
begrip van de context en het identificeren van de waarde van co-creatie geleverd in de case organisatie. 
Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat met name het betrekken van de juiste stakeholders en 
het faciliteren van de benodigde interacties een gedeelde en gemeenschappelijke interpretatie en 
implementatie gedeeld kan worden op wat het betekent om IT op een gepaste en tijdige manier toe te 
passen, in harmonie met bedrijfsstrategieën, doelen en behoeften. 
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5.3. Aanbevelingen in praktijk 

Zoals geconcludeerd blijkt zowel uit voorgaande onderzoeken als in de huidige onderzoekscontext de 
onderlinge verbindingen tussen de verschillende stakeholders uit de business, IT en externe partijen bij 
alle afstemmingsprocessen cruciaal te zijn voor een effectieve COISA-interactie. Facilitators als het maken 
van een stakeholderanalyse en communicatiematrix kunnen hierbij een positieve bijdrage leveren. Verder 
is het ook aan te raden om in vervolgprojecten in de publieke sector gebruik te maken van de andere 
geïdentificeerde facilitators uit tabel 4.2. om een effectieve COISA-interactie na te kunnen streven. In het 
bijzonder is het ook aan te raden om bij projecten waarbij een externe (commercieel) partij betrokken is 
een projectmanager te betrekken die zowel kennis en ervaring heeft met de publieke en private sector. 

5.4. Aanbevelingen voor vervolgonderzoeken 

Volgens Walraven et al. (2020) ligt de toegevoegde waarde bij een tweezijdige afstemming tussen alle 
COISA processen. Volgens Walraven et al. (2018) is COISA een continu afstemmingsproces, inclusief de 
wederzijdse interacties tussen business, IT en externe partijen tussen strategische en operationele 
afstemmingsprocessen. Deze omschrijving levert een holistische perspectief op de onderlinge relaties 
tussen verschillende stakeholders bij het strategische en operationele afstemmingsproces. In dit 
onderzoek is gezien de beperkte tijd de focus alleen gelegd op de tweezijdige afstemmingsprocessen die 
verbonden zijn met de IT-implementatie. De resultaten kunnen niet als volledig holistisch gezien worden. 
Daarnaast kan het zijn dat bepaalde facilitators uit voorgaande onderzoeken niet in de huidige 
onderzoekscontext benoemd zijn, terwijl zij wel bij andere afstemmingsprocessen toegepast zijn. Bij de 
case organisatie bleek ook dat men het lastig vond om de antwoorden tijdens de interviews te beperken 
tot alleen het implementatieproces, omdat het proces vooraf en achteraf ook invloed hebben gehad op 
de effectiviteit van de implementatie. Het is daarom aan te raden om in een vervolgonderzoek ook te 
kijken naar alle afstemmingsprocessen bij een vergelijkbaar IT-project in een publieke sector. Hiermee kan 
ook getoetst worden of de facilitators uit de voorgaande onderzoeken die in deze onderzoekscontext niet 
benoemd zijn wel van toepassing zijn.  

Zoals in de methodologie al is benoemd, heeft dit onderzoek een interpretivistische onderzoeksfilosofie. 
Hierbij is uitgegaan dat er niet één waarheid bestaat, maar dat de uitkomsten per onderzoek uniek kunnen 
zijn. Dit onderzoek is dan ook uitgevoerd in een specifieke case organisatie met unieke eigenschappen. 
De resultaten zijn dus niet generaliseerbaar voor alle IT-implementatieprocessen in de publieke sector. 
Het is daarom aan te raden om in het vervolgonderzoek ook na te gaan of de gevonden facilitators uit dit 
onderzoek van toepassing zijn in een andere case organisatie. Verder werkte de case organisatie samen 
met een commerciële leverancier om de IT-implementatie te realiseren. In een vervolgonderzoek zouden 
de facilitators die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen nogmaals gevalideerd kunnen worden in een 
publieke organisatie waarbij ook samen is gewerkt met een commerciële leverancier. Andersom kan 
natuurlijk ook gekeken worden of de facilitators uit dit onderzoek ook van toepassing zijn op een IT-
implementatie in de publieke sector waarbij geen leverancier betrokken is, maar wel meerdere teams 
en/of afdelingen. 

Specifiek bij de facilitators categorie ‘betrokkenheid stakeholders’, kan in een vervolgonderzoeken ook 
gekeken worden of de flexibiliteit in de stakeholders die je betrekt ook een belangrijke factor is. Volgens 
Walraven et al. (2020) blijkt dit namelijk alleen een rol te spelen voor EAM en SI afstemmingsprocessen. 
Terwijl in de case situatie dit voor ITG, EAM, SI en ITI afstemmingsprocessen van toepassing was. 
Daarnaast is in deze onderzoekscontext voor het eerst de combinatie vanuit de inzichten van de 
stakeholderanalyse van Mitchell (1997) en het COISA model van Walraven et al. (2020) getoetst. In een 
vervolgonderzoek kan op de facilitator categorie ‘betrokkenheid stakeholders’ ook gekeken worden of de 
stakeholders die betrokken zijn geweest meerdere kenmerken vanuit de stakeholderanalyse van Mitchell 
(1997) bezitten. En of zij ook de meeste invloed hebben gehad op het proces. 
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Een andere mogelijke case study is om de facilitators gevonden uit dit onderzoek in combinatie met 
voorgaande onderzoeken ook te valideren bij een ander IT-implementatieproces op een IT-afdeling. 
Hiermee kan ook gekeken worden of de scope en omgeving waarbinnen de IT-implementatie wordt 
uitgevoerd ook van invloed is op de facilitators. 

Tot slot heeft volgens J. Luftman (2000; 2007) de volwassenheidsniveau van de organisatie in hoeverre zij 
effectief zijn georganiseerd en functioneren als geheel (business en IT) ook invloed op het implementatie 
succes en effectiviteit van IT-projecten. Ook in de case study is de volwassenheid van de organisatie aan 
bod gekomen. De specifieke invloed van de volwassenheidsniveau van de organisatie op het project is in 
dit onderzoek niet verder onderzocht. In een vervolgonderzoek zou de volwassenheidsniveau van de 
organisatie in relatie met COISA-interacties verder onderzocht kunnen worden. Hierbij kunnen de 
inzichten op het gebied van organisatie volwassenheid vanuit J. Luftman (2000; 2007) als basis genomen 
worden in het vervolgonderzoek. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Theoretisch kader 

In bijlage 1 zijn alle bijlagen weergeven met betrekking tot hoofdstuk 2 het theoretisch kader.  

Bijlage 1.1. Gebruikte referenties uit de building block methode 

In paragraaf 2.1. zijn negen referenties als resultaat benoemd bij het uitvoeren van de building block 
methode. Hieronder zijn de gebruikte referenties uit het theoretisch kader genoteerd die voort zijn 
gekomen uit de building block methode. Alle gebruikte referenties uit het theoretisch kader zijn 
gedocumenteerd en geordend op basis van de zoekmethode en relevante informatie zoals, de 
database, filtering, onderwerp, artikelnaam, auteur, citaten en het jaartal. 

Nr. Database Filter Onderdeel/ 
onderwerp 

Artikel Auteur Citaten Jaartal 

1 AIS 
eLibrary 

 Facilitators Business-IS 
Alignment: 
Assessment Process 
to Align IT Projects 
With Business 
Strategy 

Gutierrez, A; 
Mylonadis, C; 
Orozco, J; Serrano, 
A 

16 2008 

2 AIS 
eLibrary 

 Facilitators Business-IT 
Alignment, The 
struggle continues 

Mavengere, N.B.; 
Pekkola, S; 
Stefanidis, A 

1 2020 

3 OU Library 
Portal 

Afgelopen 12 
maanden, Artikel 
in Vakblad, 
conferentieverslag 
en 
Tijdschriftartikel 

Stakeholders The stakeholder 
challenge: dealing 
with challenging 
situations involving 
stakeholders 

Unterhitzenberger, 
C; Wilson, H; 
Bryde, D.J.; Rost, 
M; Joby, R 

1 2020 

4 Google 
Scholar 

 Facilitators What characterizes 
succesful IT 
projects? 

Karlsen 96 2005 

5 Google 
Scholar 

 Facilitators Why haven't we 
mastered 
alignment? The 
importance of the 
informal 
organization 
structure 

Chan, Y 846 2008 

6 Google 
Scholar 

 Facilitators Alignment: resolving 
ambiguity within 
bounded choices 

Campbell, B 104 2005 

7 Google 
Scholar 

 Facilitators Factors That 
Influence the Social 
Dimension of 
Alignment between 
Business and 
Information 
Technology 
Objectives 

Reich, B.H.; 
Benbasat, I 

1897 2000 

8 Google 
Scholar 

Relevantie Facilitators Knowledge 
management: what 
makes complex 
implementations 
succesful? 

Du Plessis, M 178 2007 

9 Google 
Scholar 

Relevantie Facilitators Assessing Business-
IT Alignment 
maturity 

Luftman, J 491 2000 
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Bijlage 1.2. Gebruikte referenties uit achterwaartse sneeuwbalmethode 

In paragraaf 2.1. zijn zeven referenties als resultaat benoemd bij het uitvoeren van de achterwaartse 
sneeuwbalmethode. Hieronder zijn de gebruikte referenties uit het theoretisch kader genoteerd die 
voort zijn gekomen uit de achterwaartse sneeuwbalmethode. Alle gebruikte referenties uit het 
theoretisch kader zijn gedocumenteerd en geordend op basis van de zoekmethode en relevante 
informatie zoals, de database, filtering, onderwerp, artikelnaam, auteur, citaten en het jaartal. 

Nr. Onderdeel/ 
onderwerp 

Artikel Auteur Citaten Jaartal 

1 BITA An Update on Business-IT Alignment: "A 
Line" Has Been Drawn" 

Luftman, J; Kempaiah, R 540 2007 

2 Stakeholders Project Stakeholder Management–past and 
Present 

Eskerod, P; Huemann, 
M; Savage, G. 

141 2015 

3 Stakeholders Stakeholder Assessment and Management 
for Enterprise Systems Implementation 
Projects. 

McLaren, T; Jariri, I 6 2012 

4 Stakeholders Toward a Theory of Stakeholder 
Identification and Salience: Defining the 
Principle of Who and What Really Counts. 

Mitchel, R; Agle, B; 
Wood, D 

15700 1997 

5 COISA A co–Evolutionary Complex Systems 
Perspective on Information Systems 

Allen, P; Varga, L 94 2006 

6 COISA Using coevolutionary and complexity 
theories to improve IS alignment: a multi-
level approach. 

Benbya, H; McKelvey, B 407 2006 

7 COISA A Co-evolutionary Perspective on Business 
and IT Alignment: A Review and Research 
Agenda 

Zhang, M; Chen, H; 
Lyytinen, K; Li, X 

11 2019 
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Bijlage 1.3. Samenvoeging theorie over facilitators 

In paragraaf 2.2.1. zijn verschillende artikelen met betrekking tot facilitators samengevoegd, waarbij 
het COISA model van Walraven et al. (2018) en de facilitators categorieën definities van Walraven et 
al. (2020) als basis zijn gebruikt. In het tabel hieronder wordt beschreven waarom bepaalde 
onderwerpen zijn samengevoegd. 

Facilitator 
hoofdcategorie 

Facilitator uit 
andere bron 

Bijbehorende 
alignment 
proces(sen) 

Argumentatie van relatie met facilitators categorie(ën) en 
alignmentproces(sen) 

Alignment 
motivatie 

Onderscheid in 
prestatiemeting 
(persoonlijke en 
organisatorische 
prestatiemeting) 
 
 

Strategie 
implementatie 
 

Hoofdcategorie 
“The IS managers related a number of reasons for this including: 
changes in the business environment, the effect of competition 
between business units, the motivation and measurement systems 
in place in many organizations and the mental models held by 
business managers (Campbell, 2005).”  
 
Organisatiekarakteristieken volgens Chan (2008); Gutierrez (2008); J. 
Luftman (2000); Reich (2000) 

• De aanwezigheid, breedte en diepte van de business 
metrieken 

• De aanwezigheid, breedte en diepte van de gedeelde 
business en IT metrieken 

• De aanwezigheid, breedte en diepte van service level 
agreements 

• De aanwezigheid en mate van uitvoering van benchmarks 

• De aanwezigheid en mate van uitvoering van formele 
assessments en reviews 

• De mate van continue verbetering op basis van metingen 
 
Alignment processen 
“Business strategies, which are normally included within business 
plans, and the strategies that are actually in use. Similarly they may 
be modified during implementation (Campbell, 2005).”  

IT 
implementatie 
 

Betrokkenheid 
stakeholders 

Gedeeld 
domeinkennis 
 
 

Strategie 
implementatie 
 

Hoofdcategorie  
“The relationship between the CIO and CEO is more likely to provide 
long term alignment than other tactics as it increases shared domain 
knowledge and collaboration between IS and business units 
(Campbell, 2005).”   
 
“Shared knowledge improves the relationship and collaboration 
between the business and IT (Reich, 2000).” 
 
“This perspective enables value creation assessment of alignment 
practices in each project phase (Mavengere, 2020).” 

 
Organisatiekarakteristieken volgens Chan (2008); Gutierrez (2008); J. 
Luftman (2000); Reich (2000) 

• De mate van kennis van IT over de business 

• De mate kennis van de business over IT 

• De mate van het delen van kennis en leren tussen business 
en IT 

Enterprise 
Architecture 
Management 
 

IT 
implementation 
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IT usage  
Alignment processen  
“This latter view holds the belief that improving relationships and 
collaboration will affect the planning process, whether it be formal 
or informal, and therefore the level of integration of IS and business 
strategies (and plans) (Campbell, 2005).” 
 
“Shared knowledge improves the relationship and collaboration 
between the business and IT (Reich, 2000).” 
 
“This perspective enables value creation assessment of alignment 
practices in each project phase (Mavengere, 2020).” 

Vertrouwen in 
elkaars 
vakbekwaamheid 
 
 

Strategie 
implementatie 
 

Hoofdcategorie  
“Building up their own credibility and developing trust with their 
peers; creating shared domain knowledge (this including their own 
knowledge of the business and educating other managers, including 
the CEO, in IS matters); and, eventually, changing the attitudes to IS 
held by the senior executive team and the business as a whole 
(Campbell, 2005).”  
 

Alignment processen  
“It was hoped, it would allow a collaborative working environment 
where the IS function was aligned to what the business was actually 
attempting to achieve and then be involved in strategy development 
(Campbell, 2005).” 

Enterprise 
Architecture 
Management 
 

IT 
implementation 
 

Management 
commitment 
(Mavengere, 2020) 

Strategie 
implementatie 

Hoofdcategorie  
“Management commitment is essential to tie all these alignment 
practices together and offers strategic support and potential 
(Mavengere, 2020).” 
 
Alignment processen  
“Management commitment is essential to tie all these alignment 
practices together and offers strategic support and potential 
(Mavengere, 2020).” 

Enterprise 
Architecture 
Management 

IT 
implementation 

IT usage 

Interconnecties Formele governance 
/ Bestaande 
informele 
netwerken 
(Communicatie en 
netwerk) 
 
 

Strategie 
implementatie 
 

Hoofdcategorie  
“Through networking and your own personal relationships. The 
importance of relationships and that they made extensive use of 
networks within their organizations (Campbell, 2005).” 
 
“Informal organization structures in comparison with formal 
organization structures played a far more important role than 
expected in improving IS performance (Chan, 2008).” 
 
“Communication is very important in IT projects for strong 
collaborative results. Collaborating partners tend to have diverse 

Enterprise 
Architecture 
Management 
 

IT 
implementation 
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IT usage domain and technical knowledge and, therefore, communication is 
the vehicle to share and put this knowledge into use (Mavengere, 
2020).” 

Organisatiekarakteristieken volgens Chan (2008); Gutierrez (2008); J. 
Luftman (2000); Reich (2000): 

• De wijze waarop de business strategie planning tot stand 
komt 

• De wijze waarop de budgettaire controle wordt ingericht 

• De wijze waarop IT investeringen budgettair gemanaged 
worden 

• De wijze waarop stuurgroepen worden vormgegeven 

• De wijze waarop geprioriteerd wordt 

• De plaats waar de focus van macht op georiënteerd is 

• De status van de sociale, politiek omgeving waarin de 
organisatie actief is 

Alignment processen  
“Through networking and your own personal relationships. The 
importance of relationships and that they made extensive use of 
networks within their organizations (Campbell, 2005).” 
 
“Informal organization structures in comparison with formal 
organization structures played a far more important role than 
expected in improving IS performance (Chan, 2008).” 
 
Communication enables shared understanding which increases 
absorptive capacity, and the ability to identify, assimilate and apply 
knowledge which creates business value (Mavengere, 2020).” 

Strategische 
flexibiliteit 
 
 

Strategie 
implementatie 

Hoofdcategorie  
“The ability of organisation (project) to change in line and speed of 
the dynamic environment. Which can prevent Organisational 
(project) inertia (Mavengere, 2020).” 
 
Alignment processen  
“The ability of organisation (project) to change in line and speed of 
the dynamic environment. Which can prevent Organisational 
(project) inertia (Mavengere, 2020).” 

Enterprise 
Architecture 
Management 

IT 
implementation 

IT usage 

Alignment 
beslissingen 

Het beschikken over 
een technische 
infrastructuur 

Enterprise 
Architecture 
Management 
 

Organisatiekarakteristiek volgens Chan (2008); Gutierrez (2008); J. 
Luftman (2000); Reich (2000): 

• De mate waarin IT wordt ingezet om de business doelen te 
realiseren 

• De mate waarin de functionele organisatie is geïntegreerd 
is met de IT architectuur 

Alignment processen  
De uitkomsten van Walraven et al. (2020) wordt hier als basis 
genomen, omdat deze facilitator oorspronkelijk ook in dit onderzoek 
wordt benoemd. 

IT 
implementation 
 

IT usage 

Koppeling 
planningsprocessen 
(gelijktijdigheid) 
 
 

Strategie 
implementatie 

Hoofdcategorie  
“Plans from IT workers and IT management are drawn up jointly 
(Chan, 2008).” 

“Plans are made simultaneously with each other  (Reich, 2000).” 
 
Organisatiekarakteristiek volgens Chan (2008); Gutierrez (2008); J. 
Luftman (2000); Reich (2000): 

• De rol en verbinding die IT in mag nemen in de business 
strategie planning 

Alignment processen  
“Plans from IT workers and IT management are drawn up jointly 
(Chan, 2008).” 

“Plans are made simultaneously with each other (Reich, 2000).” 

Enterprise 
Architecture 
Management 

IT 
implementation 

IT usage 
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Bijlage 2: Methodologie 

In bijlage 2 zijn alle bijlagen weergeven met betrekking tot hoofdstuk 3 methodologie.  

Bijlage 2.1. Globale planning onderzoek 

In paragraaf 3.1. wordt verwezen naar de globale planning voor het uitvoeren van dit onderzoek.  Dit onderzoek verloopt in vier onderzoeksfasen. Hieronder zijn 
de fasen uitgewerkt in concretere activiteiten in een globale planning. De weken na week 41, zijn leeggelaten voor eventuele uitloop en/of aanpassingen naar 
aanleiding van feedback. 
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Bijlage 2.2. Interview protocol stakeholderanalyse focusgroep interview  

In paragraaf 3.3. zijn de methoden voor kwalitatief onderzoek beschreven, waaronder semi-
gestructureerde interviews. Hieronder is het interview protocol voor de stakeholderanalyse met de 
focusgroep weergeven. Dit protocol beschrijft en onderbouwt in het kort de wijze hoe deze focusgroep 
interview is opgezet. 

Doel van de stakeholderanalyse focusgroep  
Het doel van de stakeholderanalyse focusgroep is om een breed en een zo volledig beeld te kunnen 
vormen van de verschillende stakeholders die betrokken zijn geweest bij de IT-implementatieproces. De 
uitkomsten worden vervolgens als input gebruikt om de participanten te selecteren voor de individuele 
interviews. De waarde ligt in het vermogen om te analyseren hoe deelnemers met elkaar omgaan en hoe 
groepsdynamiek leidt tot de constructie van gedeelde betekenissen (Saunders, 2019c). 

Deelnemers 
Voor de stakeholderanalyse focusgroep wordt de stuurgroep geïnterviewd, omdat zij 
hoofdverantwoordelijken zijn van het project en een totaal beeld hebben van de verschillende 
stakeholders van het project. Bij het uitnodigen van deze participanten wordt ook de mogelijkheid en 
vraag gesteld om de uitnodiging in overleg door te sturen naar andere relevante participanten voor de 
stakeholderanalyse.  

 

 

 

 

 

 

 

Benodigde materialen 

Voor het uitvoeren van de stakeholderanalyse focusgroep zijn de volgende materialen nodig: 
- Interview protocol 
- Begeleidende document/ mail met uitleg over de context, doel en gebruikte termen in het 

onderzoek, die voor het interview wordt toegestuurd 
- PowerPoint met de structuur van het interview en ondersteunende tekst en beeldmateriaal voor 

de participanten 
- MS Teams voor het afnemen van het interview en de opname 

Structuur interview 
De stakeholderanalyse focusgroep zal 1,5 à 2 uur duren en de volgende structuur als leidraad hanteren: 

1. Introductie (10-15 minuten) 
Door eerst een korte introductie te geven op het onderwerp en doel van het onderzoek, wordt een 
duidelijke context gecreëerd voor de participant. 

Vanuit mijn masteropleiding Business Process Management & IT aan de Open Universiteit ben ik bezig 
met mijn masterscriptie. Het onderzoek wat ik ga doen heeft te maken met effectieve stakeholders 
interacties tussen zowel de business en de IT, wat zou moeten leiden tot een effectieve afstemming. En 
dan voornamelijk gericht op complexe organisaties. Mijn onderzoek focust zich hierbij voornamelijk op de 
facilitators die bijdragen aan het realiseren van deze afstemmingen, waarbij de scope ligt op het IT-
implementatieproces. 

 

Participant  Rol/functie  Deelname aan 

focusgroep interview 

1 Architectuur (algemeen) Geaccepteerd 

2 Voorzitter (opdrachtgever) Geweigerd 

3 Architectuur (implementatie) Geaccepteerd 

4 Technische implementatie Geweigerd 

5 Projectmanager Geaccepteerd 

6 Lijnverantwoordelijke Geweigerd 

7 Senior user Geweigerd 
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Een effectieve afstemming wordt in dit onderzoek gezien als: “een continu proces wat gekenmerkt staat 
door het creëren van een gedeelde en gemeenschappelijke interpretatie en implementatie van IT op een 
gepaste en tijdige manier toe te passen, in harmonie met bedrijfsstrategieën, doelen en behoeften tussen 
de verschillende IS stakeholders. (Walraven et al, 2020).” 

Als casus voor mijn onderzoek heb ik op advies van de sectorhoofd gekozen voor het GI project. Aangezien 
jullie nauw betrokken zijn geweest met het project en een overkoepelend beeld hebben van alle 
stakeholders tijdens de IT-implementatie, zou ik graag jullie input willen ontvangen om hier een totaal 
overzicht te kunnen schetsen van de verschillende stakeholders met hun bijbehorende eigenschappen. 

Voordat we starten heb ik nog drie vragen ter controle: 
- Per participant vragen of de rol die zij binnen het project hadden klopt en of zij kort kunnen 

toelichten wat de rol inhield.  
- Is je deelname aan deze focusgroep interview vrijwillig? 
- Gaan jullie akkoord dat ik de focusgroep interview opneem? 

Bij een “Ja” op alle drie de controle vragen, wordt de opname en interview gestart.  

2. Doel en opzet (5-10 minuten) 
Omdat de participanten vooraf al informatie hebben ontvangen over het doel en uitleg van de theorie, zal 
tijdens het focusgroep interview alleen een korte samenvatting gegeven worden. Uiteraard zal een 
controlevraag gesteld worden of het duidelijk is of dat men verdere toelichting wilt ontvangen. 

Het doel van deze stakeholderanalyse is om een compleet overzicht te krijgen van alle verschillende 
stakeholders die betrokken zijn geweest tijdens het IT-implementatieproces. Met deze inzicht wordt 
vervolgens een selectie gemaakt voor de individuele interviews en het afrondende focusgroep interview. 

Voor de stakeholderanalyse wordt het model van Mitchell (1997) gebruikt als leidraad. Dit model 
kenmerkt drie verschillende kenmerken die een stakeholder kan hebben: 

- Macht: de relatie tussen actoren, waarbij degene met macht de ander iets kan laten doen.  
- Legitimiteit: denkbeeld dat de acties van een entiteit wenselijk, juist of geschikt zijn binnen een 

systeem van normen, waarden, overtuigingen en definities.   
- Urgentie: de mate waarin stakeholders claims onmiddellijk aandacht vergen.  

Door deze drie attributen te combineren ontstaan er zeven typen van stakeholders. Hoe meer attributen 
een stakeholder bezit, hoe meer invloed hij/zij heeft op het IT-implementatieproces. Gedurende dit 
interview, ga ik deze zeven type stakeholders af, waarbij ik een korte toelichting geef wat de kenmerken 
zijn bij de specifieke stakeholder, waarna ik vervolgens aan jullie vraag welke stakeholder vanuit de GI 
implementatie het beste hieronder valt. Vanuit de deskresearch heb ik alle bekende stakeholders omtrent 
de IT-project in kaart gebracht (zie overzicht hieronder). Dit overzicht kan als basis gebruikt worden om 
invulling te geven aan het stakeholdermodel van Mitchell (1997): 

- Voorzitter 
- Architectuur 
- Senior user 
- Senior supplier (opdrachtgever) 
- Leveranciers management 
- Projectmanager levering GI 
- Projectondesteuner GI 
- Technische implementatie 
- Projectmanager implementatie GI leverancier 
- Projectondersteunder GI leverancier 
- Projectmanager (interne focus) 

Voordat we daadwerkelijk de stakeholderanalyse gaan uitvoeren, nog even een checkvraag, is alles helder 
en duidelijk toegelicht? 
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3. Interviewvragen (1 – 1,5 uur) 

De participanten hebben vooraf de vragen al ontvangen. Hierdoor heeft iedereen al kunnen nadenken 
over wie zij bij welke stakeholdersrol zouden plaatsen. Voor het daadwerkelijk beantwoorden van de 
onderstaande interviewvragen tijdens de focusgroep interview geef ik mensen om de beurt het woord. 
Indien er verschillende antwoorden worden gegeven, ondersteun ik de discussieronde door kritische 
vragen te stellen over de stakeholder en de definitie vanuit de theorie totdat men tot een gezamenlijk 
antwoord komt. De interviewvragen zijn aan de hand van het theoretisch kader over de 
stakeholderanalyse volgens Mitchell (1997) geformuleerd. De vragen zijn verdeeld over de drie 
categorieën aan type stakeholders. 

Thema: Latente stakeholders (1 kenmerk) 
1. Welke stakeholder heeft alleen macht? En kan die niet uitoefenen, omdat hij/zij geen urgentie 

en geen legitimiteit heeft? (toelichting: deze stakeholder heeft wel de potentie om aan urgentie 
en legitimiteit te winnen door zijn macht te gebruiken) 

2. Welke stakeholder heeft alleen legitimiteit? (toelichting: door het gebrek aan macht is deze 
stakeholder niet in staat het project of personen te beïnvloeden, en weinig last van hebben, 
omdat hij/zij ook geen urgentie heeft) 

3. Welke stakeholder heeft alleen urgentie? (toelichting: deze stakeholder heeft een urgente vraag, 
maar heeft onvoldoende legitimiteit. Ook heeft de stakeholder geen macht die hij kan 
uitoefenen. Zonder legitimiteit en macht zal hij niks teweeg brengen) 

Thema: Verwachtende stakeholders (2 kenmerken) 
4. Welke stakeholder heeft macht en legitimiteit? (toelichting: zijn eis of claim is in dit geval echter 

niet urgent. Deze stakeholder verwacht veel en krijgt vaak veel aandacht) 
5. Welke stakeholder heeft macht en urgentie? (toelichting: De stakeholder bezit dus macht en 

heeft urgente claim of eisen, maar onvoldoende legitimiteit)  
6. Welke stakeholder heeft urgentie en een legitieme eis, maar ontbreekt macht?  

Thema: Ultieme stakeholders (3 kenmerken) 
7. Welke stakeholder heeft zowel macht, urgentie en legitimiteit?  

Afsluitende vragen 
- Zijn er nog stakeholders die wij nu over het hoofd hebben gezien? 
- Klopt het dat stakeholder 7 (gezaghebbende) de meeste invloed heeft gehad op het IT- 

implementatieproces? 
- Welke stakeholder was in welke afstemming overleggen betrokken? 

- De gebruikers van de GI en het implementatieproces 
- Enterprise Architecture management (het proces van het beheren van de architectuur 

van een organisatie) en IT implementatieproces 
- Strategie implementatie en IT implementatieproces 

 

4. Afsluiting (5 minuten) 
De opname wordt gestopt, indien alle participanten eens zijn met het resultaat. Waarna vervolgens kort 
de uitwerkprocedure wordt toegelicht. 

Van dit interview wordt een transcript gemaakt. De gegevens zullen anoniem worden verwerkt, waarna 
een samenvatting naar jullie wordt toegestuurd als terugkoppeling. Hierbij stel ik vervolgens nogmaals de 
laatste controlevraag of iedereen het eens is met deze uitwerking.  
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Analyse 
De analyse van de stakeholderanalyse focusgroep is relatief simpel. Tijdens het interview wordt het 
eindresultaat gevormd, waarbij de stakeholders al worden gecategoriseerd onder de zeven type 
stakeholders van Mitchell (1997). Achteraf zal ter controle nog axiaal gecodeerd worden om te 
controleren of het overzicht wat tijdens het interview is gecreëerd ook overeenkomt met wat per 
participant is gezegd. Het coderingsschema dat hiervoor wordt toegepast is te vinden in bijlage 2.6. Het 
resultaat wordt met de hele stuurgroep gedeeld om te controleren op juistheid. 
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Bijlage 2.3. Interview protocol individuele interviews 

In paragraaf 3.3. zijn de methoden voor kwalitatief onderzoek beschreven, waaronder semi-
gestructureerde interviews. Hieronder is het interview protocol voor de individuele interviews 
weergeven. Dit protocol beschrijft en onderbouwt in het kort de wijze hoe deze individuele interviews zijn 
opgezet. 

Doel van de individuele interviews  
Het doel van de individuele interviews is om vanuit verschillende perspectieven en meerdere rollen inzicht 
te krijgen in facilitators die een effectieve bijdrage hebben geleverd aan de co-evolutionare alignment 
tijdens de afstemmingsprocessen. De uitkomsten van de individuele interviews worden als input gebruikt 
voor de laatste focusgroep interview. 

Deelnemers 
De geïnterviewden zijn geselecteerd op basis van hun rol, kennis en attributie met het project. De uitkomst 
van de stakeholderanalyse focusgroep interview is hiervoor als input gebruikt. De belangrijkste 
stakeholders die geïnterviewd zijn, zijn de gezaghebbende-, dominante-, gevaarlijke- en afhankelijk 
stakeholders, omdat zij volgens het theoretisch kader meer invloed hebben op de IT-implementatie. 
Hierbij is vooral de focus gelegd op de stakeholders interactie tussen de verschillende 
afstemmingsprocessen gerelateerd aan de IT-implementatie. 

Benodigde materialen 
Voor het uitvoeren van de individuele interviews zijn de volgende materialen nodig: 

- Interview protocol 
- Begeleidende document/ mail met uitleg over de context, doel en gebruikte termen in het 

onderzoek, die voor het interview wordt toegestuurd 
- PowerPoint met de structuur van het interview en ondersteunende tekst en beeldmateriaal 

voor de participanten 
- MS Teams voor het afnemen van het interview en de opname 

Structuur interview 
De individuele interviews zullen 1 à 1,5 uur duren en de volgende structuur als leidraad hanteren: 

1. Introductie (5-10 minuten) 
Door eerst een korte introductie te geven op het onderwerp en doel van het onderzoek, wordt een 
duidelijke context gecreëerd voor de participant. 

Vanuit mijn masteropleiding Business Process Management & IT aan de Open Universiteit ben ik bezig 
met mijn masterscriptie. Het onderzoek wat ik ga doen heeft te maken met effectieve stakeholders 
interacties tussen zowel de business en de IT, wat zou moeten leiden tot een effectieve afstemming. En 
dan voornamelijk gericht op complexe organisaties. Mijn onderzoek focust zich hierbij voornamelijk op de 
facilitators die bijdragen aan het realiseren van deze afstemmingen, waarbij de scope ligt op het IT-
implementatieproces. 

Een effectieve afstemming wordt in dit onderzoek gezien als: “een continu proces wat gekenmerkt staat 
door het creëren van een gedeelde en gemeenschappelijke interpretatie en implementatie van IT op een 
gepaste en tijdige manier toe te passen, in harmonie met bedrijfsstrategieën, doelen en behoeften tussen 
de verschillende IS stakeholders. (Walraven et al, 2020).” 

Als casus voor mijn onderzoek heb ik op advies van de sectorhoofd gekozen voor het GI project. Gezien je 
belangrijke rol tijdens de IT-implementatie van dit project, zou ik je graag wat vragen willen stellen over 
hoe je de IT-implementatie heb ervaren en welke facilitators een positieve rol hebben gehad op een 
effectieve afstemming. 
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Voordat we starten heb ik nog drie vragen ter controle: 
- Klopt het dat je deelname vrijwillig is?  
- Ga je akkoord dat dit interview wordt opgenomen? 
- Voordat we starten, zijn er nog bepaalde dingen die voorafgaand wilt delen? 

 
2. Doel en opzet (5 minuten) 
Het doel van dit interview is om een beeld te krijgen welke overleggen/ afstemmingen hebben 
plaatsgevonden met betrekking tot de IT-implementatie en welke facilitators hebben bijgedragen aan de 
mate van effectiviteit van deze overleggen/ afstemmingen.   

3. Interviewvragen (45 minuten – 1 uur) 

De interviewvragen zijn aan de hand van het theoretisch kader geformuleerd. De vragen zijn verdeeld 
over de vier facilitators hoofdcategorieën zoals vormgegeven in het theoretisch kader. Alle i vragen 
funderen als back-up vragen indien de participant weinig tot geen heldere informatie geeft op de 
hoofdvragen. 

 

1. Algemene vragen 
a. Wat is jouw rol en focus binnen het project? 
b. Wat is de reden van je betrokkenheid tot het project? 

2. Thema: Afstemmingsprocessen en facilitator categorie: Interconnecties 
a. Bij welke overleggen/ afstemmingen was je betrokken? 
b. Wat werd tijdens deze overleggen/ afstemming besproken (doel en onderwerpen)? 
c. Hoe is de besluitvorming georganiseerd? 

i. In hoeverre heb je het idee, dat dit heeft bijgedragen tot een gezamenlijke 
besluitvorming? 

d. Op welke manier werd met elkaar gecommuniceerd bij het nemen van beslissingen?  
i. Alleen formele of ook informele communicatie en netwerk? 

ii. Hoe was jouw ervaring tijdens de afstemmingen? 
iii. Wat was de impact van op deze manier van communiceren op het creëren 

van een gezamenlijke interpretatie en implementatie van hoe GI op de juiste 
manier toegepast kon worden? 

e. Werden bepaalde hulpmiddelen gebruikt om dit te stimuleren? 
i. In hoeverre heb je het idee, dat dit heeft bijgedragen tot een gezamenlijke 

besluitvorming? 
3. Thema: Facilitator categorie: Betrokkenheid van stakeholders 

a. Wie waren er nog meer betrokken tijdens de overleggen/ afstemmingen waar je bij 
betrokken was? 

i. En om welke reden? 
ii. Wat werd van de betrokkenen verwacht (Bepaalde kennis en/of inzichten)? 

iii. Hoe was de participatie/ invloed van elke betrokkenen 
iv. In hoeverre heb je het idee, dat de betrokkenheid van deze stakeholders 

hebben bijgedragen tot een gezamenlijke besluitvorming? 
4. Thema: Facilitator categorie: Alignment motivatie 

a. Wat waren volgens jou de redenen om een gezamenlijke interpretatie en 
implementatie van hoe GI op de juiste manier toegepast kon worden te creëren 
tussen de business en IT? (bv. Business/ IT metrieken, Service Level Agreements, 
assessments)? 

i. In hoeverre heb je het idee, dat dit bijdraagt aan het borgen van de 
gezamenlijke besluitvorming? 
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5. Thema: Facilitator categorie: Alignment beslissingen 
a. Welke besluiten zijn genomen om ook de gezamenlijke interpretatie en 

implementatie van hoe IT op de juiste manier toegepast kan worden in de toekomst 
te kunnen waarborgen? 

i. In hoeverre heb je het idee, dat dit bijdraagt aan het borgen van de 
gezamenlijke besluitvorming? 

Afsluitende vragen 

- Wat heeft positief bijgedragen aan de effectiviteit van de interactie tussen de betrokkenen 
(bijdrage tot een gezamenlijke besluitvorming)? 

- Zijn er nog belangrijke onderwerpen die we nu niet hebben besproken? Maar die wel relevant 
zijn voor het onderzoek? Bijvoorbeeld andere factoren die ook een invloed hebben gehad op de 
mate van effectiviteit van een afstemming. 
 

4. Afsluiting (5 minuten) 
De opname wordt gestopt, indien de participant geen nieuwe informatie meer heeft toe te voegen, wat 
relevant is voor het onderzoek. Vervolgens wordt de uitwerkprocedure kort toegelicht. 

Van dit interview wordt een transcript gemaakt. De gegevens zullen anoniem worden verwerkt, waarna 
een samenvatting naar je wordt toegestuurd als terugkoppeling. Hierbij stel ik vervolgens nogmaals de 
laatste controlevraag of je het eens bent met deze uitwerking. Waar nodig kun je de informatie aanpassen 
en/of aanvullen en naar mij terug sturen. 

Analyse 
Aangezien dit onderzoek een hybride benadering toepast tussen inductief en deductief onderzoek, zal een 
combinatie van theorie en data gestuurde codering worden gebruikt om de verzamelde gegevens te 
analyseren. De vooraf gedefinieerde codes zijn gebaseerd op de artikel “Aligning effectively: the case of 
electronic medical records” (Walraven, 2020) en wat aanvullende literatuur over de interactie tussen 
stakeholders die zijn gebruikt in het theoretisch kader. De coderingsschema die hiervoor wordt toegepast 
is te vinden in bijlage 2.5.. Open codering zal ook worden opgenomen om rekening te houden met de 
feitelijke termen die worden gebruikt door de geïnterviewden binnen de case-organisatie (Saunders, 
2019d). Hierdoor kunnen de uitkomsten aangepast worden specifiek op de case study met de bestaande 
codering en eventuele aanvullingen nieuwe coderingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen 
(Saldaña, 2009). 
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Bijlage 2.4. Interviewprotocol confirmatorische focusgroep interview 

In paragraaf 3.3. zijn de methoden voor kwalitatief onderzoek beschreven, waaronder semi-
gestructureerde interviews. Hieronder het interviewprotocol voor de focusgroep weergeven. Dit protocol 
beschrijft en onderbouwt in het kort de wijze hoe deze focusgroep interview is opgezet. 

Doel van de focusgroep  
Het doel van de focusgroep is om de gevonden onderzoeksresultaten vanuit de individuele interviews te 
evalueren, valideren en verfijnen. De waarde ervan ligt in het vermogen om te analyseren hoe deelnemers 
met elkaar omgaan en hoe groepsdynamiek leidt tot de constructie van gedeelde betekenissen en beeld 
van de situatie (Saunders, 2019c), waardoor de conclusies ook betrouwbaarder zullen zijn. 

Deelnemers 
De participanten voor deze focusgroep was een samenstelling van alle geïnterviewden tijdens de 
individuele interviews en de stuurgroep. Als uit de stakeholderanalyse naar voren komt, dat meerdere 
personen per stakeholder rol van Mitchell (1997) zijn geïdentificeerd, wordt gekeken of zij ook willen 
deelnemen in de focusgroep. Deze personen worden toegevoegd, om te kunnen valideren of wat door de 
eerste personen benoemd zijn uit de individuele interviews betrouwbaar zijn.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benodigde materialen 
Voor het uitvoeren van de individuele interviews zijn de volgende materialen nodig: 

- Interviewprotocol 
- Begeleidende document/ mail met uitleg over de context, doel en gebruikte termen in het 

onderzoek, die voor het interview wordt toegestuurd 
- PowerPoint met de structuur van het interview en ondersteunende tekst en beeldmateriaal 

voor de participanten 
- MS Teams voor het afnemen van het interview en de opname 

Structuur interview 
De focusgroep interview zal 1,5 à 2 uur duren en de volgende structuur als leidraad hanteren: 

1. Introductie (10-15 minuten) 
Door eerst een korte introductie te geven op het onderwerp en doel van het onderzoek, wordt een 
duidelijke context gecreëerd voor de participant. 

Vanuit mijn masteropleiding Business Process Management & IT aan de Open Universiteit ben ik bezig 
met mijn masterscriptie. Het onderzoek wat ik ga doen heeft te maken met effectieve stakeholders 
interacties tussen zowel de business en de IT, wat zou moeten leiden tot een effectieve afstemming. En 
dan voornamelijk gericht op complexe organisaties. Mijn onderzoek focust zich hierbij voornamelijk op de 
facilitators die bijdragen aan het realiseren van deze afstemmingen, waarbij de scope ligt op het IT-
implementatieproces. 

 

Participant  Rol/functie  Deelname aan 

focusgroep interview 

1 Architectuur (algemeen) Geweigerd 

2 Voorzitter (opdrachtgever) Geweigerd 

3 Architectuur (implementatie) Geweigerd 

4 Technische implementatie Geweigerd 

5 Programmamanager Geaccepteerd 

6 Lijnverantwoordelijke Geweigerd 

7 Senior user Geweigerd 

8 Project manager (implementatie) Geaccepteerd 
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Een effectieve afstemming wordt in dit onderzoek gezien als: “een continu proces wat gekenmerkt staat 
door het creëren van een gedeelde en gemeenschappelijke interpretatie en implementatie van IT op een 
gepaste en tijdige manier toe te passen, in harmonie met bedrijfsstrategieën, doelen en behoeften tussen 
de verschillende IS stakeholders. (Walraven et al, 2020).” 

Sommige van jullie heb ik al individueel geïnterviewd over de mogelijke facilitators die een bijdrage 
hebben geleverd aan het creëren van een gezamenlijke interpretatie en implementatie van GI. De 
uitkomsten hiervan heb ik samengevat en vooraf al naar jullie gestuurd. In dit interview zullen we dieper 
in gaan op de resultaten. 

Voordat we starten heb ik nog drie vragen ter controle: 
- Per participant vragen of de rol die zij binnen het project hadden klopt en of zij kort kunnen 

toelichten wat de rol inhield.  
- Is je deelname aan deze focusgroep interview vrijwillig? 
- Gaan jullie akkoord dat ik de focusgroep interview opneem? 

Bij een “Ja” op alle drie de controle vragen, wordt de opname en interview gestart.  

2. Doel en opzet (5 minuten) 
Het doel van deze focusgroep interview is om de uitkomsten vanuit de individuele interviews gezamenlijk 
te evalueren, valideren en verfijnen. Het doel is om uiteindelijk om gezamenlijk een conclusie te kunnen 
formuleren welke facilitators binnen de organisatie hebben geholpen bij het creëren van een gezamenlijke 
interpretatie en implementatie van de GI.  

3. Interviewvragen (1 – 1,5 uur) 
De onderwerpen die tijdens deze focusgroep interview behandeld zullen worden, zijn afhankelijk van de 
uitkomsten uit de individuele interviews. De interviewvragen zullen globaal de volgende leidraad 
hanteren, die zijn verdeeld over de drie afstemmingsprocessen die als focuspunten zijn gekozen voor dit 
onderzoek. Deze afstemmingsprocessen zijn ook als leidraad genomen in het theoretisch kader en als 
keuze en vormgeving van de gekozen methodologieën. Verder zijn per afstemmingsproces ook de vier 
facilitators hoofdcategorieën gebruikt als leidraad. 

1. Overkoepelende facilitators (totaal 35-40 minuten) 
Per facilitator categorie de resultaten uit individuele interviews laten zien en vragen of 
iedereen hier mee eens is. Discussiepunten worden aan het einde van elke facilitator 
categorie besproken. 
a) Facilitator categorie: Alignment motivatie (10 minuten) 

▪ Vasthouden aan het vastgestelde plan van aanpak (toelichting: het komen tot een 
goed en doordacht plan en het vervolgens uitvoeren met een breed draagvlak) 

▪ Gemotiveerde projectmanager (toelichting: de motivatie hebben om de IT met 
succes te implementeren, ongeacht de tegenwerkingen, weerstand en het verleden) 

▪ Juiste mensen vinden/ betrekken (toelichting: vinden van de juiste mensen die het 
project met succes willen implementeren. Alles staat of valt met de juiste mensen. 
Het is tenslotte mensenwerk) 

▪ Goede meetinformatie (toelichting: zorgt voor een positief effect tussen de 
betrokkenen en motivatie om tot goede afstemming onderling te komen. Motivatie 
om te realiseren wat is afgesproken, ondersteuning tijdens vergaderingen en het 
vieren van successen) 

▪ Bij het streven naar een gezamenlijke interpretatie, moet gekeken worden naar: 
waarom we het doen (Doel). (toelichting: overkoepelende doel was om een deel van 
de standaard dienstverlening uit te besteden voor beheer en onderhoud). 

▪ Besluit vanuit de hogere directie voor de implementatie (en de aanbesteding). 
(toelichting: vanuit de hogere directie is de GI als speerpunt voor de organisatie 
vastgesteld. Het inzien van de voordelen waren een belangrijke motivatiefactor) 
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b) Facilitator categorie: Betrokkenheid van stakeholders (5 minuten) 
▪ Betrokkenheid van verschillende stakeholders, zowel interne als externe met elk 

hun eigen expertise, rol en kennis binnen de organisatie. 
▪ Belangrijk om kritisch te blijven of de betrokkenen de effectiviteit van de 

overleggen positief en/of negatief beïnvloeden. (toelichting: De juiste personen 
waren betrokken om de requirements op te stellen, maar dit gebeurde niet altijd 
effectief en constructief, waardoor er weinig input geleverd werd richting de 
leverancier. Bij overleggen dienen emoties zo veel mogelijk vermeden te worden, dit 
schaad anders de effectiviteit van het overleg. Door deze personen er niet meer bij 
te betrekken hebben we de producten uiteindelijk binnen de tijd kunnen opleveren) 

▪ Projectleider die verantwoordelijk is voor de implementatie en kennis heeft over 
projectmanagement. 

▪ Vertrouwen in elkaar hebben (toelichting: Je moet niet alles als team zelf doen, 
maar als gehele organisatie. Je moet leren om dingen uit te besteden aan een 
ander) 

c) Facilitator categorie: Interconnecties (15 minuten) 
▪ Formele besluiten door de stuurgroep genomen. (toelichting: de stuurgroep was 

een belangrijke motor in het gehele programma om zaken effectief voor elkaar te 
krijgen) 

▪ Documenteren van acties en besluiten, voortgangen. (toelichting: door verslagen en 
agenda’s op te stellen en beschikbaar te stellen voor betrokkenen) 

▪ Transparantie en objectiviteit in de besluiten en voortgang. (toelichting: 
transparantie in deze informatie is cruciaal als je wilt samenwerken, hierdoor kweek 
je vertrouwen. Simpel houden en makkelijk vindbaar en zoekbaar) 

▪ Fysiek bij elkaar zitten in één ruimte 
▪ Hulpmiddelen voor informatie uitwisseling en interactie, zoals mail, PowerPoints, 

bezoekjes aan de leverancier, presentaties over bepaalde onderwerpen door ook 
mensen buiten de stuurgroep, Agorapagina waar alle documentaties (action & 
decisionlog, aanbestedingsstukken en productbeschrijvingen) worden gedeeld.  

▪ Organiseren van workshops en andere communicatie/ promotie. (toelichting: 
informeren voortgang en voordelen van de implementatie en verbinden van 
gebruikers. Tweewekelijks een open sessie over de ontwikkelingen en voortgang van 
de implementatie. Het samenwerken met de voordeur waar de dienstverlening 
onder gaat vallen.) 

▪ Projectmanager met verstand en kennis van zowel de publieke als private sector. 
(toelichting: effectiever en efficiënter kunnen schakelen en overleggen faciliteren 
tussen de betrokkenen partijen) 

▪ Verandermanagement (toelichting: Mensen verbinden, stimuleren om elkaar op te 
zoeken, vragen te stellen en om samen te werken los van de hiërarchische 
verhoudingen, positie (intern of extern)) 

d) Facilitator categorie: alignment beslissingen (5 minuten) 
▪ GI borgen in de kaders van architectuur. (toelichting: het is GI tenzij) 
▪ Kennis en innovatie waarborgen in de ogranisatie. (toelichting: inhuren van de 

leverancier die wereldwijd leider zijn van on-premise cloud technologie, leverancier 
besturen middels overleggen op zowel tactisch als operationeel niveau om 
gezamenlijke interpretatie en besluitvorming in hoge mate te waarborgen) 
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2. Thema: Facilitators bij afstemmingsprocessen tussen IT-gebruik en IT-implementatie 
(totaal 10-15 minuten) 
Per facilitator categorie de resultaten uit individuele interviews laten zien en vragen of 
iedereen hier mee eens is. Discussiepunten worden aan het einde van elke facilitator 
categorie besproken. 
a) Facilitator categorie: Alignment motivatie (5 minuten) 

▪ Bij het streven naar een gezamenlijke interpretatie, moet gekeken worden naar: 
waarom we het doen (Doel) en de eisen en wensen. (toelichting: Gezamenlijk 
interpretatie en implementatie is nodig, zodat je gelijk met de personen die het 
gebruiken ook gelijk gaat bouwen, zodat het product precies aansluit op wat men 
nodig heeft. Bij een project kijk je altijd naar kwaliteit en tijd. Omwille van de tijd is 
gekozen om op een gegeven moment voortgang te maken met de informatie die 
beschikbaar is en niet verder te investeren in het verzamelen van de benodigde 
requirements vanuit verschillende stakeholders. Hierdoor is een product opgeleverd, 
waarbij alleen is gekeken of het functioneert en voldoet aan de programma eisen. Er 
is dus minder gekeken naar hoe het product goed kan aansluiten bij de behoeften 
vanuit de organisatie. Er was onvoldoende bereidheid om van GI een succes te 
maken, wat impact heeft gehad op de effectiviteit van de implementatie) 

▪ Doen wat je belooft om de implementatie te kunnen realiseren. (toelichting: 
belangrijke rol in de geloofwaardigheid naar de gebruikers toe. Dit versterkt zowel 
de technische als organisatorische implementatie) 

b) Facilitator categorie: Betrokkenheid van stakeholders (2 minuten) 
▪ Betrokkenheid van verschillende stakeholders, zowel interne als externe met elk 

hun eigen expertise, rol en kennis binnen de architecten. (toelichting: solution 
architecten vanuit verschillende expertise hoeken, die konden aangeven wat en hoe 
het gebouwd moet worden. Ook het betrekken van de juiste personen uit 
verschillende lagen, die de implementatie met succes willen implementeren) 

c) Facilitator categorie: Interconnecties (2 minuten) 
▪ Informele gesprekken over de besluiten. (toelichting: Informele overleggen hebben 

ook plaatsgevonden met de techneuten, waarbij zij werden bijgepraat over de 
besluiten) 

d) (2-5 minuten) 
Indien van toepassing: Welke stakeholders hadden achteraf (actief) nog meer betrokken 
moeten zijn bij deze afstemmingen/ overleggen om het gestelde doel te bereiken? 
 

3. Thema: Facilitators bij afstemmingsprocessen tussen Enterprise Architecture Management 
en IT-implementatie (15-20 minuten) 
Per facilitator categorie de resultaten uit individuele interviews laten zien en vragen of 
iedereen hier mee eens is. Discussiepunten worden aan het einde van elke facilitator 
categorie besproken. 
a) Facilitator categorie: Betrokkenheid van stakeholders (4 minuten) 

▪ Betrokkenheid van verschillende stakeholders, zowel interne als externe met elk 
hun eigen expertise, rol en kennis binnen de architecten. (toelichting: solution 
architecten vanuit verschillende expertise hoeken, die konden aangeven wat en hoe 
het gebouwd moet worden. Ook het betrekken van de juiste personen uit 
verschillende lagen, die de implementatie met succes willen implementeren) 

▪ Projectmanager die verantwoordelijk is voor de voortgang en implementatie. 
(toelichting: het rapporteren over de voortgang en mijlpalen en plan van aanpak in 
de stuurgroep. Het ervoor zorgen dat wat afgesproken ook daadwerkelijk binnen de 
tijdslijn en budget uitgevoerd wordt) 
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b) Facilitator categorie: Interconnecties (6 minuten) 
▪ Informele gesprekken over de besluiten. (toelichting: Informele overleggen hebben 

ook plaatsgevonden met de techneuten, waarbij zij werden bijgepraat over de 
besluiten) 

▪ Sessies door het management (zowel binnen als buiten het projectteam). 
(toelichting: hierbij werd getracht de medewerkers beter te informeren van wat het 
doel en motivatie is van de GI, maar niet regelmatig herhaald waardoor niet altijd 
effectief) 

▪ Strategisch flexibel zijn. (toelichting: open staan voor zowel de belangen van de 
organisatie als commerciële leverancier. Streven naar win-win situatie) 

c) Facilitator categorie: alignment beslissingen (5 minuten) 
▪ Het oplijnen van technische en organisatorische implementatie 
▪ Centrale coördinatie (Stuurgroep) 
▪ Vanuit hogere directie de GI als speerpunt vastgesteld 

 
d) (2-5 minuten) 

Indien van toepassing: Welke stakeholders hadden achteraf (actief) nog meer betrokken 
moeten zijn bij deze afstemmingen/ overleggen om het gestelde doel te bereiken? 
 

4. Thema: Facilitators bij afstemmingsprocessen tussen strategie en IT-implementatie (totaal 
15-20 minuten) 
Per facilitator categorie de resultaten uit individuele interviews laten zien en vragen of 
iedereen hier mee eens is. Discussiepunten worden aan het einde van elke facilitator 
categorie besproken. 
a) Facilitator categorie: Alignment motivatie (2 minuten) 

▪ Hebben van programmaeisen waar de implementatie aan moet voldoen 
b) Facilitator categorie: Betrokkenheid van stakeholders (5 minuten) 

▪ Hogere leidingen erbij betrekken. (toelichting: het bouwen aan een relatie op hoog 
niveau is cruciaal, omdat je ook concurreert met andere organisaties voor bepaalde 
resources vanuit de leverancier. Dit was fundamenteel voor het bespreken van de 
zorgen en risico’s) 

▪ Projectmanager die verantwoordelijk is voor de voortgang en implementatie. 
(toelichting: het rapporteren over de voortgang en mijlpalen en plan van aanpak in 
de stuurgroep. Het ervoor zorgen dat wat afgesproken ook daadwerkelijk binnen de 
tijdslijn en budget uitgevoerd wordt) 

▪ Leveranciersmanagement (toelichting: vertegenwoordiging leverancier in de 
stuurgroep) 

▪ Samenwerken met andere gerelateerde programma’s en projecten om elkaar te 
versterken. (toelichting: voorbeeld is de samenwerking tussen de technische en 
organisatorische implementatie) 

c) Facilitator categorie: Interconnecties (5 minuten) 
▪ Strategisch overleg (formeel en informeel) tussen sectorhoofd Dienst ICT en 

directeur van de leverancier. (toelichting: dit was cruciaal om voortgang te boeken 
en dingen te forceren 

▪ Sessies door het management (zowel binnen als buiten het projectteam). 
(toelichting: hierbij werd getracht de medewerkers beter te informeren van wat het 
doel en motivatie is van de GI, maar niet regelmatig herhaald waardoor niet altijd 
effectief) 

▪ Strategisch flexibel zijn. (toelichting: open staan voor zowel de belangen van de 
organisatie als commerciële leverancier. Streven naar win-win situatie) 
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▪ Dashboard of plaatje van de voortgang (toelichting: dit maakt het praten over waar 
besluiten genomen moeten worden makkelijker) 

d) Facilitator categorie: alignment beslissingen (5 minuten) 
▪ Het oplijnen van technische en organisatorische implementatie 
▪ Centrale coördinatie (Stuurgroep) 
▪ Vanuit hogere directie de GI als speerpunt vastgesteld 

e) (2-5 minuten) 
Indien van toepassing: Welke stakeholders hadden achteraf (actief) nog meer betrokken 
moeten zijn bij deze afstemmingen/ overleggen om het gestelde doel te bereiken? 

Afsluitende vraag (5-10 minuten) 
- Zijn er nog belangrijke onderwerpen die we nu niet hebben besproken? Maar die wel relevant 

zijn voor het onderzoek? Bijvoorbeeld andere factoren die ook een invloed hebben gehad op 
de mate van effectiviteit van een afstemming. 

 
4. Afsluiting (5 minuten) 
De opname wordt gestopt, indien de participanten geen nieuwe informatie meer hebben om toe te 
voegen, wat relevant is voor het onderzoek. Vervolgens wordt de uitwerkprocedure kort toegelicht. 

Van dit interview wordt een transcript gemaakt. De gegevens zullen anoniem worden verwerkt, waarna 
een samenvatting naar je wordt toegestuurd als terugkoppeling. Hierbij stel ik vervolgens nogmaals de 
laatste controlevraag of je het eens bent met deze uitwerking. Waar nodig kun je de informatie aanpassen 
en/of aanvullen en naar mij terug sturen. 

Analyse 
Aangezien dit onderzoek een hybride benadering toepast tussen inductief en deductief onderzoek, zal een 
combinatie van theorie en data gestuurde codering worden gebruikt om de verzamelde gegevens te 
analyseren. De vooraf gedefinieerde codes zijn gebaseerd op de artikel “Aligning effectively: the case of 
electronic medical records” (Walraven, 2020) en wat aanvullende literatuur over de interactie tussen 
stakeholders die zijn gebruikt in het theoretisch kader (zie bijlage 2.5.). Open codering zal ook worden 
opgenomen om rekening te houden met de feitelijke termen die worden gebruikt door de geïnterviewden 
binnen de case-organisatie (Saunders, 2019d). Hierdoor kunnen de uitkomsten aangepast worden 
specifiek op de case study met de bestaande codering en eventuele aanvullingen nieuwe coderingen die 
uit het onderzoek naar voren zijn gekomen (Saldaña, 2009)
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Bijlage 2.5. Coderingsschema voor facilitators 

In paragraaf 3.4. zijn de methoden voor de gegevensanalyse beschreven, waaronder theorie gestuurde 
codering voor de facilitators. Hieronder is de coderingsschema weergeven. 

Code Signaalwoorden 
Afstemmingsproces tussen: IT-
gebruik en IT-implementatie 

IT-gebruik 
Afstemming waarbij gekeken wordt naar het proces waarbij een systeem wordt 
gebruikt om een taak uit te voeren en het proces van het inbedden van een IT-
oplossing in een organisatie 
 

Afstemmingsproces tussen: 
Enterprise Architecture 
Management en IT-implementatie 

Enterprise Architecture Management 
Afstemming waarbij gekeken wordt naar het proces van het beheren van de 
architectuur van een organisatie en het proces van het inbedden van een IT-
oplossing in een organisatie 
 

Afstemmingsproces tussen: 
Strategie implementatie en IT-
implementatie 

Strategie 
Afstemming waarbij gekeken wordt naar het proces van het opzetten en 
onderhouden van structuren en prioriteiten om ervoor te zorgen dat strategische 
doelstellingen worden gerealiseerd in de operationele context van de organisatie en 
het proces van het inbedden van een IT-oplossing in een organisatie 
 

Facilitator categorie: Alignment 
motivatie 

Facilitators die stakeholders motiveren om COISA-interacties aan te gaan 
Alignment motivatie 
De reden waarom er over alignment wordt gesproken 
Verantwoording en mandaat 
Planning en monitoring 
Intrinsieke motivatie van betrokkenen 
Waargenomen voordelen 
Preventie van misalignment 
Wettelijke verplichtingen 
Ondersteuning en leiderschap van het uitvoeren management 
Compensatie van de tijd van betrokkenen 
Eindgebruikers training 
Onderscheid in prestatiemeting (persoonlijke en organisatorische prestatiemeting) 
 

Facilitator categorie: 
Betrokkenheid van Stakeholders 

Facilitators die gericht zijn op de selectie van stakeholders bij de 
afstemmingsprocessen voor effectieve COISA-interacties 
Betrokkenheid van stakeholders 
Personen/ stakeholders die worden betrokken 
Verschillende vertegenwoordigde perspectieven 
Interne en externe betrokkenen 
Champions en motivatoren 
Vertalers en eenduidige taalgebruik 
Kennis van de mogelijkheden 
Onofficiële leiders 
Openheid voor verschillende perspectieven 
Leiderschap 
Vertegenwoordigers van gerelateerd projecten 
Vertegenwoordigers van gerelateerde systemen 
Gedeelde domeinkennis 
Vertrouwen in elkaars vakbekwaamheid 
Management commitment 
 

Facilitator categorie: 
Interconnecties 

Facilitators die nodig zijn voor COISA-interacties tussen de stakholders 
Interconnecties 
Manier van communicatie voor het maken van beslissingen 
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Formele governance 
Transparantie 
Bestaande informele netwerken 
Ondersteunende hulpmiddelen 
Fysiek projectruimten 
Strategische flexibiliteit 
 

Facilitator categorie: Alignment 
beslissingen 

Beslissingen die genomen worden om effectieve COISA-interacties ook in te 
toekomst te kunnen waarborgen 
Alignment beslissingen 
Gemeenschappelijke richtlijnen 
Centrale coördinatie 
Mogelijk maken van opkomende besluitvorming 
Het beschikken over een technische infrastructuur 
Koppeling planningsprocessen (gelijktijdig) 
 

Bijlage 2.6. Coderingsschema stakeholdersanalyse 

In paragraaf 3.4. zijn de methoden voor de gegevensanalyse beschreven, waaronder theorie 
gestudeerde codering. Hieronder is de coderingsschema weergeven, die is gebaseerd op het 
theoretisch kader voor de stakeholdersanalyse. 

Code Signaalwoorden 
Sluimerende stakeholder Heeft alleen macht 

Nummer 1 

Oordeelkundige stakeholder Heeft alleen legitimiteit 
Nummer 2 

Veeleisende stakeholder Heeft alleen urgentie 
Nummer 3 

Dominante stakeholder Heeft alleen macht en legitimiteit 
Nummer 4 

Gevaarlijke stakeholder Heeft alleen macht en urgentie 
Nummer 5 

Afhankelijke stakeholder Heeft alleen legitimiteit en urgentie 
Nummer 6 

Gezaghebbende stakeholder Heeft zowel macht, legitimiteit en urgentie 
Nummer 7 

Afstemmingsproces tussen: IT-
gebruik en IT-implementatie 

IT- gebruik 
Afstemming waarbij gekeken wordt naar het proces waarbij een systeem 
wordt gebruikt om een taak uit te voeren en het proces van het inbedden 
van een IT-oplossing in een organisatie 
 

Afstemmingsproces tussen: 
Enterprise Architecture 
Management en IT-
implementatie 

Enterprise Architecture Management 
Afstemming waarbij gekeken wordt naar het proces van het beheren van de 
architectuur van een organisatie en het proces van het inbedden van een IT-
oplossing in een organisatie 
 

Afstemmingsproces tussen: 
Strategie implementatie en IT-
implementatie 

Strategie  
Afstemming waarbij gekeken wordt naar het proces van het opzetten en 
onderhouden van structuren en prioriteiten om ervoor te zorgen dat 
strategische doelstellingen worden gerealiseerd in de operationele context 
van de organisatie en het proces van het inbedden van een IT-oplossing in 
een organisatie 
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Bijlage 5: Resultaten onderzoek 

In bijlage 5 zijn alle bijlagen weergeven met betrekking tot hoofdstuk 4 de resultaten en 5 discussie en 
conclusie.  

Bijlage 5.1. Overzicht topic-analyse 

In hoofdstuk 5 zijn de verschillen tussen voorgaande onderzoeken en de resultaten uit de huidige 

onderzoekscontext beschreven. Hieronder zijn in kort samengevatte overzichten van de verschillen 

per facilitator categorie weergeven. Een uitgebreide analyse van de uitkomsten is te vinden in een 

apart document “Kwalitatief onderzoek resultaten analyse – COISA facilitators” 

 

Overkoepelende facilitators 

TOPIC Kleine gap   Grote gap 

Facilitator categorie: 
Alignment motivatie 

    

Facilitator categorie: 
Betrokkenheid van 
Stakeholders 

    

Facilitator categorie: 
Interconnecties 

    

Facilitator categorie: 
Alignment beslissingen 

    

 

Uit het overzicht hierboven kan geconcludeerd worden dat op de overkoepelende facilitators die voor 
zowel IT-gebruik (ITG), Enterprise Architecture Management (EAM), Strategische implementatie (SI) 
en IT-implementatie (ITI) afstemmingsprocessen van toepassing zijn, op het gebied van alignment 
motivatie en betrokkenheid van stakeholders een relatief klein verschil is gevonden tussen 
voorgaande onderzoeken en de resultaten uit de huidige onderzoekscontext. Op het gebied van 
interconnecties en alignment zijn de verschillen iets groter. 
 

Afstemmingsoverleg: IT-gebruik en IT-implementatie 

TOPIC Kleine gap   Grote gap 

Facilitator categorie: 
Alignment motivatie 

    

Facilitator categorie: 
Betrokkenheid van 
Stakeholders 

    

Facilitator categorie: 
Interconnecties 

    

Facilitator categorie: 
Alignment beslissingen 

    

 

Uit het overzicht hierboven kan geconcludeerd worden dat op de facilitators gericht op het 
afstemmingsproces tussen IT-gebruik en IT-implementatie het grootste verschil ligt op het gebied van 
alignment motivatie en alignment beslissingen tussen voorgaande onderzoeken en de resultaten uit 
de huidige onderzoekscontext. Op het gebied van de betrokkenheid van stakeholders en 
interconnecties is het verschil het kleinst. 
 



54 
 

Afstemmingsoverleg: Enterprise Architecture Management en IT-implementatie 

TOPIC Kleine gap   Grote gap 

Facilitator categorie: 
Alignment motivatie 

    

Facilitator categorie: 
Betrokkenheid van 
Stakeholders 

    

Facilitator categorie: 
Interconnecties 

    

Facilitator categorie: 
Alignment beslissingen 

    

 

Uit het overzicht hierboven kan geconcludeerd worden dat op de facilitators gericht op het 
afstemmingsproces tussen Enterprise Architecture Management en IT-implementatie de verschillen 
tussen voorgaande onderzoeken en de resultaten uit de huidige onderzoekscontext relatief gezien 
wat groter zijn dan bij de overkoepelende en operationele (IT-gebruik en IT-implementatie) 
facilitators. Het grootste verschil ligt op het gebied van alignment motivatie en interconnecties. 
 

Afstemmingsoverleg: Strategie en IT-implementatie 

TOPIC Kleine gap   Grote gap 

Facilitator categorie: 
Alignment motivatie 

    

Facilitator categorie: 
Betrokkenheid van 
Stakeholders 

    

Facilitator categorie: 
Interconnecties 

    

Facilitator categorie: 
Alignment beslissingen 

    

 

Uit het overzicht hierboven kan geconcludeerd worden dat op de facilitators gericht op het 
afstemmingsproces tussen strategie implementatie en IT-implementatie de verschillen tussen 
voorgaande onderzoeken en de resultaten uit de huidige onderzoekscontext relatief het grootst zijn 
in vergelijking met de andere afstemmingsprocessen. Het grootste verschil ligt op het gebied van 
alignment motivatie en interconnecties. 
 

 

 


