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Abstract 
Data is of increasing importance within every organization and consists of large volumes. In addition, 
its content often consists of sensitive information. Organizations must ensure that they have 
effective security measures in place to ensure that (sensitive) data is protected at all times. Because 
of the importance of effective security measures, the question of measuring organizational maturity 
in this area arises. 

To answer this, the goal of this research is to develop a validated Data Governance Security and 
Privacy Maturity Model (DGSPMM). This resulted in the following main question: How to validly 
measure the organizational maturity of the security and privacy dimension of data governance? 

In order to obtain an answer to this question, sub-questions have been formulated. Some of these 
questions were answered using literature review. Furthermore, an empirical study took place to test 
the findings of the literature study in practice. Semi-structured interviews were chosen in this study 
and five interviews were conducted. 

All (sub) dimensions, assessment criteria and maturity levels were indicated as relevant by one or 
more interviewees. Yet there were also some that were indicated as not relevant. Several changes 
were proposed for the dimensions, sub-dimensions and assessment criteria by the five experts. 

The research has shown that the organizational maturity of the SP dimension of DG can be 
measured using the DGSPMM.  

Sleutelbegrippen 
Data Governance, Data Security, Data Privacy, Maturity Model, Data Governance Security en Privacy 
Volwassenheidsmodel. 
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Samenvatting 
Data is binnen elke organisatie van steeds groter belang en bestaat uit grote volumes. Daarnaast 
bestaat de inhoud hiervan vaak uit gevoelige informatie. Het verlies van gevoelige of persoonlijke 
informatie kan leiden tot financiële schade en/of merk- en reputatieschade. Daarom moeten 
organisaties ervoor zorgen dat ze over effectieve beveiligingsmaatregelen beschikken om ervoor te 
zorgen dat (gevoelige) data te allen tijde wordt beschermd. Dit kan met behulp van Data 
Governance. Vanwege het belang voor effectieve beveiligingsmaatregelen ontstaat de vraag naar 
het meten van de organisatievolwassenheid op dit gebied. 
 
Om hier antwoord op te kunnen geven is het doel van dit onderzoek om een gevalideerd Data 
Governance Security en Privacy Maturity Model (DGSPMM) te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in 
de volgende hoofdvraag: Hoe kan de organisatievolwassenheid van de security en privacy-dimensie 
van data governance op een valide wijze worden gemeten? 
 
Om een antwoord te verkrijgen op deze vraag zijn er deelvragen opgesteld. Een deel van deze 
vragen zijn beantwoord met behulp van literatuurstudie. Verder heeft er een empirisch onderzoek 
plaatsgevonden om de bevindingen uit de literatuurstudie in de praktijk te toetsen.  
De uitkomst van de literatuurstudie is een op basis van wetenschappelijke literatuur opgebouwde 
DGSPMM met dimensies, assessment criteria en levels om de volwassenheid te meten. Dit 
opgebouwde DGSPMM is daarna getoetst in de praktijk.  
 
Het onderzoek heeft als doel een volwassenheidsmodel te ontwikkelen om deze vervolgens in de 
praktijk te valideren. Om het DGSPMM te valideren is het van belang dat er interviews plaatsvinden 
met experts waar zij hun mening geven over het DGSPMM. Daarom is kwalitatief onderzoek de 
beste onderzoeksvorm voor dit onderzoek. Met kwalitatief onderzoek kan er met behulp van 
interviews informatie verzameld worden. Er is in dit onderzoek gekozen voor semigestructureerde 
interviews. Er zijn vijf interviews afgenomen omdat dit haalbaar is binnen het tijdsbestek van het 
onderzoek. De geïnterviewden zijn voor de interviews ingelicht over het doel van het onderzoek.  

Om de interne validiteit van dit onderzoek te waarborgen is er gekozen om met vijf experts op het 
gebied van DGSP te spreken. Om de externe validiteit te waarborgen is het nieuwe 
volwassenheidsmodel gebaseerd op eerder onderzochte en ontwikkelde volwassenheidsmodellen. 
Om de betrouwbaarheid te waarborgen is de vragenlijst voor de interviews toegevoegd in de bijlage, 
zodat dit in de toekomst gebruikt kan worden. Daarnaast is het technisch ontwerp en de 
gegevensanalyse van dit onderzoek beschreven, wat het mogelijk maakt om dit op dezelfde manier 
uit te voeren. 

Alle (sub) dimensies, assessment criteria en maturity levels zijn door één of meerdere 
geïnterviewden aangegeven als relevant. Toch waren er ook enkele die werden aangegeven als niet 
relevant. Er zijn voor de dimensies, sub dimensies en assessment criteria verschillende wijzigingen 
voorgesteld door de vijf experts. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat de organisatie volwassenheid van de SP-dimensie van DG kan 
worden gemeten met behulp van het DGSPMM. Wel is er gekozen om aantal veranderingen te laten 
plaatsvinden in de dimensies en assessment criteria. Verder zullen er eventuele andere 
veranderingen onderzocht moeten worden. Aanbevelingen voor die veranderingen staan 
beschreven in de laatste paragraaf.   
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Summary 
Data is of increasing importance within every organization and consists of large volumes. In addition, 
its content often consists of sensitive information. The loss of sensitive or personal information can 
lead to financial loss and/or brand and reputation damage. Therefore, organizations must ensure 
that they have effective security measures in place to ensure that (sensitive) data is protected at all 
times. This can be done with the help of Data Governance. Because of the importance of effective 
security measures, the question of measuring organizational maturity in this area arises. 

To answer this, the goal of this research is to develop a validated Data Governance Security and 
Privacy Maturity Model (DGSPMM). This resulted in the following main question: How to validly 
measure the organizational maturity of the security and privacy dimension of data governance? 

In order to obtain an answer to this question, sub-questions have been formulated. Some of these 
questions were answered using literature review. Furthermore, an empirical study took place to test 
the findings of the literature study in practice.  

The outcome of the literature study is a DGSPMM based on scientific literature with dimensions, 
assessment criteria and levels to measure maturity. This constructed DGSPMM was then tested in 
practice.  

The research aims to develop a maturity model and then validate it in practice. In order to validate 
the DGSPMM, it is important to conduct interviews with experts where they give their opinions on 
the DGSPMM. Therefore, qualitative research is the best research form for this study. With 
qualitative research, information can be collected with the help of interviews. Semi-structured 
interviews were chosen in this research. Five interviews were conducted because it is feasible within 
the time frame of the study. The interviewees were informed about the purpose of the study before 
the interviews. 

To ensure the internal validity of this study, it was chosen to speak with five experts in the field of 
DGSP. To ensure external validity, the new maturity model was based on previously researched and 
developed maturity models. To ensure reliability, the interview questionnaire was added in the 
appendix for future use. In addition, the technical design and data analysis of this research has been 
described, which makes it possible to carry it out in the same way. 

All (sub) dimensions, assessment criteria and maturity levels were indicated as relevant by one or 
more interviewees. Yet there were also some that were indicated as not relevant. Several changes 
were proposed for the dimensions, sub-dimensions and assessment criteria by the five experts. 

The research has shown that the organizational maturity of the SP dimension of DG can be 
measured using the DGSPMM. However, it was decided to make some changes in the dimensions 
and assessment criteria. Furthermore, any other changes will need to be investigated. 
Recommendations for those changes are described in the last section.    
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1. Introductie  

1.1. Achtergrond 
Data is binnen elke organisatie van steeds groter belang en bestaat uit grote volumes (Mathes, 
2016). Daarnaast bestaat de inhoud hiervan vaak uit gevoelige informatie. Het verlies van gevoelige 
of persoonlijke informatie kan leiden tot financiële schade en/of merk- en reputatieschade (Tankard, 
2015). Daarom moeten organisaties ervoor zorgen dat ze over effectieve beveiligingsmaatregelen 
beschikken om ervoor te zorgen dat (gevoelige) data te allen tijde wordt beschermd. Ook wanneer 
deze data wordt gebruikt, gecommuniceerd of bewaard in bijvoorbeeld databases. Bedrijven 
moeten ervoor zorgen dat ze kunnen bepalen wie toegang heeft tot welke data en hoe dit wordt 
gecommuniceerd (Tankard, 2015). Om deze zaken te kunnen regelen is Data Governance (DG) nodig. 
Dit omvat ook de noodzaak voor databeveiliging standaarden en de audit van informatiebeveiliging 
en privacy controles (Gillon et al., 2011).   
Eerdere onderzoeken naar waar een organisatie aan moet voldoen op het gebied van datasecurity 
en privacy zijn beperkt. Naar aanleiding van een onderzoek naar Data Governance Maturity Model 
(DGMM) ontstond de vraag of het model met verschillende sub domeinen wel compleet was 
(Merkus, 2015). Security en privacy (SP) behoorden niet tot een van de onderzochte sub domeinen. 
Daarnaast veranderen de eisen van DG snel omdat deze reageert op markdynamiek en dus een 
cyclus heeft die evolueert (Otto, 2011). Deze veranderingen vinden ook plaats op juridisch gebied. 
Sinds mei 2018 is in Nederland de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. De AVG komt voort uit de General Data Protection Regulation (GDPR). Dit is 
van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie (Schermer, Hagenauw, & Falot, 2018).  

1.2. Gebiedsverkenning 
DG wordt gezien als een succesvolle benadering om data te beheersen (Khatri & Brown, 2010). DG 
helpt bij de planning, monitoring en uitvoering van databeheer. De functie van DG geeft richtlijnen 
over hoe andere datamanagementfuncties werken (Permana & Suroso, 2018). De definitie voor DG 
die in dit onderzoek wordt gehanteerd is: Het opzetten van databeheer in een organisatie dat de 
kwaliteit en toegang gedurende de levenscyclus garandeert om verantwoordelijk te zijn voor de data  
(Merkus, Helms, & Kusters, 2019).  
Data is het leven van de huidige economie. In dit datatijdperk wordt data beschouwd als een 
belangrijk bedrijfsmiddel (Permana & Suroso, 2018). Door het belang en vooral de groei van data 
komen er ook steeds meer uitdagingen voor de privacy en de beveiliging hiervan (Terzi, Terzi, & 
Sagiroglu, 2015). Om deze uitdagingen aan te kunnen kan een maturity model 
(volwassenheidsmodel) als hupmiddel gebruikt worden. Een volwassenheidsmodel van DG kan niet 
alleen helpen bij het begrijpen van de huidige situatie, maar ook onderdelen aangeven die voor 
verbetering in aanmerking komen (Permana & Suroso, 2018). 

1.3. Probleemstelling 
Voor (continue) verbetering is de positionering van een bedrijf met betrekking tot zijn 
IT-mogelijkheden van belang. Deze positionering omvat een vergelijking met de doelstellingen van 
het bedrijf, externe vereisten (bijv. klanteisen, wetten of richtlijnen) of benchmarks. Het beoordelen 
van de positionering ten opzichte van de doelen van een bedrijf blijkt echter vaak een moeilijke taak 
te zijn (Becker, Knackstedt, & Pöppelbuß, 2009). Een volwassenheidsmodel kan hiervoor als 
hulpmiddel worden gebruikt (Permana & Suroso, 2018). Er worden voortdurend nieuwe 
volwassenheidsmodellen gepubliceerd. De auteurs geven alleen zelden hun motivering, de 
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ontwikkeling van het model of hun proceduremethode en de resultaten van hun evaluatie prijs 
(Becker et al., 2009). De wetenschappelijk gevalideerde volwassenheidsmodellen voor SP zijn 
daarmee dus beperkt. Met een nieuw of verbeterd wetenschappelijk onderbouwd 
volwassenheidsmodel op het gebied van DGSP kunnen organisaties meten waar zij momenteel staan 
en waar verbetering nodig is.  

1.4. Opdrachtformulering 
Dit onderzoek heeft als doel om tot een Data Governance Security en Privacy Maturity Model 
(DGSPMM) te komen, dat ervoor zorgt dat een organisatie SP als onderdeel van DG tot een goed 
volwassenheidsniveau te brengen. De opdracht van het onderzoek is daarmee tweeledig. Het eerste 
deel is om op basis van literatuuronderzoek een volwassenheidsmodel te creëren voor de SP-
dimensie van DG en om hiermee aanbevelingen te generen voor groei in DG voor een organisatie.  
Het tweede deel is het empirisch onderzoek om het gecreëerde volwassenheidsmodel voor SP-
dimensie van DG te toetsen in de praktijk.  
 
Op basis van deze doelstelling is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 
Hoe kan de organisatievolwassenheid van de SP-dimensie van DG op een valide wijze worden 
gemeten? 
 
Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn er deelvragen opgesteld. Er is hierbij onderscheid gemaakt 
tussen deelvragen voor het literatuuronderzoek en deelvragen voor het empirisch onderzoek.  
Literatuuronderzoek: 

1. Wat is een volwassenheidsmodel voor DG? 
2. Wat is de beschrijving van de SP-dimensie van DG? 
3. Wat zijn relevante dimensies, levels en assessment criteria voor de SP-dimensie van DG? 

Empirisch onderzoek: 
4. Hoe worden de dimensies, assessment criteria en maturity levels van het DGSPMM 

beoordeeld? 
5. Wat zijn waardevolle aanvullingen voor het DGSPMM? 

Wanneer deze vijf deelvragen zijn beantwoord kan er een volledig antwoord worden gegenereerd 
op de hoofdvraag.  

1.5. Motivatie/ relevantie  
Na een eerder onderzoek naar DGMM ontstond de vraag of het model met verschillende sub 
domeinen wel compleet was (Merkus, 2015). SP behoorden niet tot een van de onderzochte sub 
domeinen. Daarnaast is er ook nog geen wetenschappelijk gevalideerd model op dit sub domein wat 
de behoefte eraan vergroot. Met dit onderzoek worden eerder opgestelde frameworks en 
volwassenheidsmodellen omtrent SP vergeleken met elkaar om uiteindelijk te leiden tot een 
compleet wetenschappelijk DGSPMM.   
Dit onderzoek is praktisch relevant, omdat het een volwassenheidsmodel creëert om de Security & 
Privacy-dimensies van DG te kunnen meten. Dit model kan als hulpmiddel gebruikt worden bij het 
begrijpen van de huidige DG-situatie en om onderdelen van DG aan te merken waar potentiële groei 
inzit.  

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
Hoofdstuk 2 beschrijft het theoretisch kader waar de onderzoeksaanpak, de uitvoering van het 
onderzoek en het doel van het vervolgonderzoek worden beschreven. De methodologie wordt in 
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hoofdstuk 3 beschreven. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het conceptueel & technisch ontwerp, 
gegevensanalyse en een reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten. In 
hoofdstuk 4 wordt er ingegaan op de resultaten. Hier wordt verder ingegaan op de uitvoering van 
het onderzoek. Hoofdstuk 5 bevat de discussie, conclusies en aanbevelingen. Hier worden conclusies 
uit het onderzoek getrokken, wordt er verder ingegaan op wat de resultaten betekenen en in 
hoeverre deze vergelijkbaar zijn met resultaten van eerder onderzoek. 

2. Theoretisch kader 
Dit hoofdstuk beschrijft het theoretisch kader waar de onderzoeksaanpak, de uitvoering van het 
onderzoek, resultaten & conclusies en het doel van het vervolgonderzoek worden beschreven. 

2.1. Onderzoeksaanpak 
Om de deelvragen voor het literatuuronderzoek te beantwoorden is er een onderzoeksaanpak 
opgesteld. Met deze onderzoeksaanpak is er verschillende wetenschappelijke literatuur gevonden. 
De gevonden literatuur vormt het theoretisch kader van dit onderzoek. De hoofdvraag binnen dit 
onderzoek is gericht op het onderwerp DG met een verdieping op de volwassenheid van organisaties 
op het gebied SP.   
Het doel van het theoretisch kader is om een beeld te krijgen van maturity modellen en relevante 
theorie te vinden waarmee er uiteindelijk op de volgende deelvragen antwoord gegeven kan 
worden: 

1. Wat is een volwassenheidsmodel voor DG? 
2. Wat is de beschrijving van de SP-dimensie van DG? 
3. Wat zijn relevante dimensies, levels en assessment criteria voor de SP-dimensie van DG? 

Voor het literatuuronderzoek is er gebruikt gemaakt van “the literature review process” (zie figuur 1) 
van Saunders, Lewis, and Thornhill (2019). Dit proces kan worden vergeleken met een opwaartse 
spiraal met als eindproduct een kritische studie van de huidige literatuur. Het proces is grofweg in 
drie grote stappen te beschrijven. Het start bij de opzet van het literatuuronderzoek en het 
uitvoeren van de zoekacties. Daarna is het zaak de verkregen literatuur te evalueren. Indien relevant 
kan de literatuur worden vermeld in het theoretisch kader. 
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Figuur 1: The literature review process 
 
Met behulp van de bibliotheek van de Open Universiteit en Google Scholar is er literatuur 
verzameld. Bij het verzamelen van de literatuur zijn de volgende criteria gebruikt:  

• Peer reviewed 
• Gebruik van Nederlandse of Engelse taal 
• Volledige beschikbaarheid van de tekst 

Om de actualiteit van de artikelen te waarborgen zijn publicaties die meer dan tien jaar oud zijn 
uitgesloten bij de zoekacties. Artikelen die meer dan tien jaar oud zijn, zijn niet uitgesloten.   

2.2. Uitvoering 
Hieronder staat aangegeven hoe het literatuuronderzoek is verlopen, hoeveel papers zijn gevonden, 
hoeveel daarvan zijn bekeken, welke daarvan relevant waren en welke uiteindelijk zijn gebruikt in 
het onderzoek.  

Stap 1 van “the literature review process” is de opzet van het literatuuronderzoek en het uitvoeren 
van zoekacties. Hierbij zijn er verschillende termen en zoekmachines gebruikt die in tabel 1 staan 
vermeld. 

 Tabel 1: Zoekmachines, zoektermen en aantal hits 

Zoekmachines Zoektermen Aantal hits per zoekterm 
Google Scholar 
Open Universiteit 
Bibliotheek 

Volwassenheidsmodel  92 
5 
 

Google Scholar 
Open Universiteit 
Bibliotheek 

Data Governance 1.760.000 
691.294 
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Google Scholar 
Open Universiteit 
Bibliotheek 

Maturity Models 709.000 
251.893 

Google Scholar 
Open Universiteit 
Bibliotheek 

Information Governance 1.760.000 
683.511 

Google Scholar 
Open Universiteit 
Bibliotheek 

Maturity Framework 522.000 
98.808 

Google Scholar 
Open Universiteit 
Bibliotheek 

Data Security and Privacy 1.890.000 
189.095 
 

Google Scholar 
Open Universiteit 
Bibliotheek 

Data Governance Security 
and Privacy 

629.000 
29.536 

Google Scholar 
Open Universiteit 
Bibliotheek 

Information Security 1.680.000 
2.422.555 

 

Na de brede zoekopdrachten is er een beeld gecreëerd over welke begrippen er worden gebruikt 
binnen de wetenschappelijke literatuur omtrent het onderwerp DG en SP. Die begrippen zijn: 

• Data Management 
• Data information 
• Data standards 

• Data policies 
• Reference model 
• Cybersecurity  

Hieruit zijn er nieuwe zoekcriteria gevormd. In tabel 2 zijn de zoekcriteria te lezen gerelateerd aan 
een onderwerp en het aantal hits dat deze opleverde.  

Tabel 2: Onderwerp, zoekcriteria en aantal hits 

Onderwerp Zoekcriteria Aantal hits 
per 
zoekcriteria 

Data Governance gerelateerd “Data Governance” and “Information 
Governance” and “Data Management” and 
“Data Information” and “Data Standards” or 
“Data Policies” or “management of data” 

25 

Security en Privacy gerelateerd “Data security” or “information security” and 
“maturity” and “cybersecurity” or “cyber-
security” 

105 

Security en Privacy gerelateerd “Data security” and “information security” and 
“information governance” 

62 

Security en Privacy gerelateerd "IT-security" and "Data governance" and 
"cybersecurity" and “security” or “security 
audit” 

29 

Volwassenheidsmodel 
gerelateerd 

“Data Governance” and “Maturity Model” or 
“reference model” 

215 

Volwassenheidsmodel 
gerelateerd 

"Volwassenheidsmodel" and " data 
governance" 

13 
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Voor stap 2 van het literature review process is bij de verschillende zoekcriteria telkens de eerste 
twee pagina’s van de zoekmachine gescreend. Dit houdt in dat er ongeveer 20 artikelen per 
zoekterm zijn bestudeerd. Bij het screenen is er gebruikt gemaakt van de vier criteria uit paragraaf 
2.1. Om het artikel te bestuderen moest er aan alle vier de criteria voldaan worden.  

De gescreende literatuur is geëvalueerd om te kijken of het relevant is voor het theoretisch kader. In 
tabel 3 is de literatuur te vinden die beoordeeld is om eventueel relevant te zijn voor het theoretisch 
kader.  

 Tabel 3: Eventueel relevante literatuur uit het literatuuronderzoek 

Onderwerp Literatuur 
Data Governance gerelateerd (Abraham, Schneider, & vom Brocke, 2019) (Paschalidi, 

2015) (Merkus et al., 2019) 
Security and Privacy gerelateerd (Johannsen, Kant, & Creutzburg, 2020) (de Abreu Faria, 

Maçada, & Kumar, 2013) (Carretero, Gualo, Caballero, & 
Piattini, 2017) (Tankard, 2015) (Almuhammadi & Alsaleh, 
2017) 

Volwassenheidsmodel gerelateerd (Merkus, 2015) (Merkus, Kusters, & Helms, 2020) (Saleh, 
2011) (Edwards, 2018) (Sheikhpour & Modiri, 2012) (Hess, 
2019)  

 
Met behulp van de sneeuwbalmethode zijn er nog een aantal artikelen gevonden die niet naar voren 
zijn gekomen in eerdere zoekacties. Deze artikelen staan aangegeven in tabel 4. De 
sneeuwbalmethode houdt in dat er artikelen worden gezocht waar onderzoekers naar verwijzen in 
hun publicaties.  

Tabel 4: Eventueel relevante literatuur m.b.v. sneeuwbalmethode 

Onderwerp Literatuur 
Data Governance gerelateerd (Becker et al., 2009) (Khatri & Brown, 2010) 
Security and Privacy gerelateerd (DAMA International, 2009) (Schermer et al., 2018) 
Volwassenheidsmodel gerelateerd (Williams, 2007) 

 
Stap 3 is het vermelden van de relevante literatuur. Dit komt terug in paragraaf 2.3. 

2.3. Resultaten en conclusies 
Wat is een volwassenheidsmodel voor DG? 
Volgens Becker et al. (2009) bestaat een volwassenheidsmodel bestaat uit een reeks 
volwassenheidsniveaus voor een klasse objecten. Het vertegenwoordigt een verwacht of gewenst 
evolutie pad van deze objecten in de vorm van afzonderlijke fasen. Het volwassenheidsmodel dient 
als schaal voor de inschatting van de positie op het evolutie pad. Het biedt criteria en kenmerken 
waaraan moet worden voldaan om een bepaald volwassenheidsniveau te bereiken. Tijdens een 
volwassenheidsbeoordeling wordt een momentopname gemaakt van de organisatie met betrekking 
tot de opgegeven criteria. 
Het onderzoek van Merkus et al. (2020) sluit hierop aan en geeft aan dat volwassenheidsmodellen 
de status quo van een organisatie meten door middel van een model met afzonderlijke 
volwassenheidsfasen voor een reeks constructies die een specifiek toepassingsgebied schetsen. 
Daarnaast geeft Merkus et al. (2020) aan dat volwassenheidsmodellen ook mogelijke 
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organisatorische verbeteringen beschrijven door activiteiten voor alle maturity levels te benoemen. 
Om de volwassenheid te meten, wordt een reeks volwassenheidsniveaus toegepast op een 
relevante reeks criteria die vaak in tabelvorm worden weergegeven. Steenbergen, Bos, Brinkkemper, 
Weerd, and Bekkers (2010) schreven dat er de afgelopen jaren tal van volwassenheidsmodellen zijn 
ontwikkeld voor diverse functionele domeinen. De meeste van deze volwassenheidsmodellen zijn 
fixed-level models. Fixed-level volwassenheidsmodellen kennen een vast aantal, meestal rond de 
vijf, maturity levels. Volgens Steenbergen et al. (2010) is een beperking van deze modellen dat zij 
niet zijn ingericht op het tot uiting brengen van onderlinge afhankelijkheden tussen de processen 
waaruit de volwassenheidsniveaus bestaan. Hierdoor bieden zij weinig houvast bij het bepalen van 
de volgorde waarin deze processen moeten worden geïmplementeerd. Modellen met vaste niveaus 
worden daarom door sommige organisaties als te groot en te zwaar ervaren om te gebruiken 
(Steenbergen et al., 2010). Steenbergen et al. (2010) beschrijft ook nog een ander type 
volwassenheidsmodellen, de focus area volwassenheidsmodellen. Focus area 
volwassenheidsmodellen zijn gebaseerd op het concept van een aantal focusgebieden die moeten 
worden ontwikkeld om volwassenheid in een functioneel domein te bereiken (Steenbergen et al., 
2010). Een voorbeeld van een focus area is de ontwikkeling en het onderhoud van bepaalde 
processen. De vaststelling van de exacte aandachtsgebieden hangt af van het domein. Een focus 
area volwassenheidsmodel definieert voor elk focusgebied een reeks ontwikkelingsstappen in de 
vorm van geleidelijke maturity levels. Dit is een afwijking van het vaste aantal generieke 
volwassenheidsniveaus waarop de volwassenheidsmodellen met fixed-level niveaus zijn gebaseerd 
(Steenbergen et al., 2010). 

Wat is de beschrijving van de SP-dimensie van DG? 
Data governance verwijst naar wie de beslissingsbevoegdheid heeft en verantwoordelijk wordt 
gehouden voor de besluitvorming van een organisatie over haar data assets (Khatri & Brown, 2010). 
Het kader voor data governance van Khatri and Brown (2010) omvat vijf (met elkaar verbonden) 
beslisdomeinen: Data principles, Data quality, Metadata, Data access en Data lifecycle. Security en 
privacy komen terug in het domein Data access. Data acces is gebaseerd op het vermogen van de 
eigenaar om een waarde aan toe te kennen aan de data (Khatri & Brown, 2010). In de huidige 
digitaliserende wereld komen bedrijven voor nieuwe uitdagingen te staan. De beveiliging van data is 
er hier één van en kan een belemmering vormen bij digitale veranderingen binnen een bedrijf 
(Johannsen et al., 2020). Tankard (2015) geeft aan dat organisaties ervoor moeten zorgen dat ze 
effectieve beveiligingscontroles hebben om ervoor te zorgen dat gevoelige data te allen tijde wordt 
beschermd. Dit geldt ook wanneer data wordt gebruikt, gecommuniceerd of bewaard in 
opslagplaatsen zoals databases. Organisaties moeten ervoor zorgen dat ze kunnen bepalen wie 
toegang heeft tot welke gegevens (data acces control) en hoe deze worden gecommuniceerd. En die 
controles moeten over alle gegevens worden geplaatst, ook die in ongestructureerde vorm, zoals 
Word-documenten en e-mails (Tankard, 2015). Het onderzoek van Khatri and Brown (2010) sluit 
hierop en aan voegt daar nog aan toe dat beveiligingsbewustzijn verspreid dient te worden in de 
vorm van educatie (awareness & training). Verder geven Khatri and Brown (2010) aan dat een 
organisatie d.m.v. een risicoanalyse haar gegevensbehoefte dient te identificeren en ervoor te 
zorgen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van haar data te waarborgen. Dit zou 
belegd moeten worden bij security officers. De normen voor data access kunnen worden gebaseerd 
op de definitie van onaanvaardbaar gebruik van data en externe eisen inzake controleerbaarheid, 
privacy en beschikbaarheid (Khatri & Brown, 2010).DAMA International (2009) geeft aan dat er ook 
met de juridische kant van data security en privacy rekening moet worden gehouden. Vanuit deze 
beschrijving van de SP-dimensie van DG komen verschillende onderwerpen terug die in het 
DGSPMM dienen te komen vanwege de wetenschappelijke relevantie. 
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Wat zijn relevante dimensies, maturity levels en assessment criteria van Security & Privacy-dimensies 
van DG? 
Dimensies 
In 2007 werd het tekort aan een volwassenheidsmodel voor de SP-dimensie van DG al erkend. 
Williams (2007) schreef hierover dat DG en de beveiliging van DG onvolwassen concepten zijn en dat 
er dan ook weinig literatuur over dit onderwerp is en nog minder modellen en kaders. Williams 
(2007) ontwikkelde toen zelf een framework, het Tactical Information Governance Security Model 
(TIGS). Onderwerpen als Asset Identification, Risk Assessment, Procedures en Compliance 
Monitoring kwamen hierin terug. Het onderzoek van Sheikhpour and Modiri (2012) gaat in op 
verschillende processen die in een framework worden gezet die te maken hebben met data security 
management. In dit framework worden 34 processen gezet en onderverdeeld in vier domeinen: Plan 
& Organize, Acquire & Implement, Deliver & Support en Monitor & Evaluate. Binnen de vier 
domeinen komen o.a. de onderwerpen Asset Management, Compliance, Access Control en Security 
Policy terug. Almuhammadi and Alsaleh (2017) hebben ook een framework ontwikkeld voor data 
security. Hierin staan 23 onderwerpen waaronder Asset Management, Risk Assessment, Compliance 
Assessment en Access Control. Wat dus meteen opvalt is dat er veel overlap is tussen de 
onderwerpen binnen de verschillende onderzoeken. 

Maturity levels 
In het onderzoek van Saleh (2011) wordt er ingegaan op de verschillende maturity levels. In dit 
onderzoek worden vijf levels gehanteerd die van None Compliance t/m Full Compliance lopen. In het 
onderzoek van Merkus (2015) worden de maturity levels bepaald vanuit negen verschillende 
wetenschappelijke bronnen. In het onderstaande figuur zijn deze te zien. 

 
Figuur 2: Verschillende maturity levels 

Vanuit deze negen bronnen is er gekozen voor één formulering. De uiteindelijke uitkomst hiervan 
zijn vijf levels die van No Process t/m Optimizing Process lopen.  

Assessment criteria 
De assessment criteria zal worden afgeleid van de literatuur die wordt gebruikt om het DGSPMM te 
ontwikkelen. Indien dit niet mogelijk is, zal de criteria zelf logisch afgeleid worden van het 
volwassenheidsniveau. 

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
De informatie uit het theoretisch kader wordt gebruikt om het DGSPMM op basis van 
wetenschappelijke literatuur te ontwikkelen. De resultaten hiervan worden beschreven in paragraaf 
4.1. Daarna zal het DGSPMM empirisch getoetst worden. De resultaten hiervan worden 
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gepresenteerd in paragraaf 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6. Door het verzamelen van deze resultaten wordt er 
uiteindelijk antwoord gegeven op de vraag die centraal staat binnen dit onderzoek.  

3. Methodologie 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het conceptueel & technisch ontwerp, gegevensanalyse en een 
reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten van het onderzoek. Deze 
verantwoording is nodig omdat niet alle methodes geschikt zijn om de deelvragen te beantwoorden.  

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Het onderzoek heeft als doel een volwassenheidsmodel te ontwikkelen om deze vervolgens in de 
praktijk te valideren. Omdat het model wordt ontwikkeld vanuit de literatuur en gevalideerd bij één 
organisatie is de onderzoeksmethode van deductieve aard (Saunders et al., 2019). Om het DGSPMM 
te valideren is het van belang dat er interviews plaatsvinden met experts waar zij hun mening geven 
over het DGSPMM. Daarom is kwalitatief onderzoek de beste onderzoeksvorm voor dit onderzoek. 
Met kwalitatief onderzoek kan er met behulp van interviews informatie verzameld worden.  

De onderzoeksmethode beschrijft het plan hoe er antwoord wordt gegeven op de deelvragen die 
zijn opgesteld in paragraaf 1.4. Om antwoord te kunnen geven op al deze vragen is er gebruikt 
gemaakt van de methode van Becker et al. (2009). Deze wetenschappelijke methode beschrijft hoe 
je een volwassenheidsmodel ontwikkelt en vervolgens valideert. Deze methode sluit goed aan op 
een kwalitatieve onderzoeksvorm en door het gebruik van deze methode zijn de stappen die worden 
gezet wetenschappelijk onderbouwd. Het volledige procedure model van Becker et al. (2009) is in 
bijlage 1 terug te vinden. In onderstaande tabel staat beschreven wat de stappen inhouden. De 
toepassing van deze stappen binnen dit onderzoek wordt verder toegelicht in paragraaf 3.2.   

Tabel 5: Stappenplan voor het opstellen van het DGSPMM en het toetsen daarvan  

Stappen (Becker et al., 2009) Toelichting stappen volgens Becker et al. (2009) 

R1: Vergelijking met bestaande 
volwassenheidsmodellen 

De ontwikkeling van een nieuw model moet worden 
gecreëerd met behulp van bestaande modellen   

R2: Iteratieve procedure Volwassenheidsmodellen moeten stap voor stap worden 
ontwikkeld. 

R3: Evaluatie Alle principes en uitgangspunten voor de ontwikkeling van 
het volwassenheidsmodel, evenals bruikbaarheid, 
kwaliteit en effectiviteit moeten worden geëvalueerd. 

 
De methode van Becker et al. (2009) kent nog vier stappen naast de bovengenoemde. Omwille van 
de tijd en het doel van het onderzoek zijn deze niet gevolgd. Dit kan de validiteit van het onderzoek 
beïnvloeden, omdat het stappenplan zoals deze is ontwikkeld niet volledig gevolgd wordt. 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Hieronder staan de drie stappen van de methode van Becker et al. (2009) en de toepassing hiervan 
binnen het onderzoek. 
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Stap R1: Vergelijking met bestaande volwassenheidsmodellen 
Becker et al. (2009) beschrijft dat er bij deze stap een nieuw model moet worden gecreëerd met 
behulp van bestaande modellen. Tijdens het literatuuronderzoek zijn er verschillende 
volwassenheidsmodellen en frameworks gevonden die te maken hebben met de SP-dimensie van 
DG. In paragraaf 2.3 zijn deze beschreven en is er een vergelijking gemaakt tussen deze modellen en 
frameworks.   

Stap R2: Iteratieve procedure 
Bij deze stap beschrijft Becker et al. (2009) dat een volwassenheidsmodel stap voor stap moet 
worden ontwikkeld. Dit houdt in dat er na stap R1 eerst dimensies gecreëerd worden, daarna 
assessment criteria en als laatst maturity levels. De literatuur die hiervoor gebruikt wordt staat 
beschreven in paragraaf 2.3. De uiteindelijke totstandkoming van de dimensies, assessment criteria 
en maturity levels wordt beschreven in paragraaf 4.1.  

Stap R3: Evaluatie 
Bij deze derde en binnen dit onderzoek laatste stap geeft Becker et al. (2009) aan dat alle principes 
en uitgangspunten voor de ontwikkeling van het volwassenheidsmodel, evenals bruikbaarheid, 
kwaliteit en effectiviteit moeten worden geëvalueerd. Om het DGSPMM te valideren is er gekozen 
om interviews aftenemen met experts waar zij hun mening geven over het DGSPMM. Dit sluit aan 
op de kwalitatieve onderzoeksvorm van dit onderzoek. Met kwalitatief onderzoek kan er met behulp 
van interviews informatie verzameld worden. Om het kwalitatief onderzoek uit te voeren is er 
gekozen voor een single holistic case study. Deze case study is een onderzoeksmethode die 
verschillende bewijzen gebruikt om specifieke hedendaagse verschijnselen empirisch te 
onderzoeken bij één organisatie (Saunders et al., 2019). De verschillende bewijzen in dit onderzoek 
zullen komen van de verschillende experts die geïnterviewd worden. Het hedendaags verschijnsel 
waar Saunders et al. (2019) over spreekt is in dit onderzoek het DGSPMM.  

Er worden (minimaal) vijf interviews afgenomen omdat dit haalbaar is binnen het tijdsbestek van het 
onderzoek. Wel zal dit aantal, indien meer dan vijf interviews worden afgenomen, wel oneven 
moeten blijven. Dit zodat er bij de resultaten en conclusies een meerder- of minderheid kan zijn in 
de antwoorden die zijn gegeven. De geïnterviewden dienen minimaal vijf jaar werkervaring te 
hebben op het gebied van SP binnen DG, kennis over DG en SP en bereid zijn hun mening te willen 
geven tijdens het interview. De verwachting is door deze eisen te stellen dat de geïnterviewden in 
staat zijn om een bijdrage te leveren bij het valideren van het DGSPMM. De geïnterviewden worden 
voor de interviews ingelicht over het doel van het onderzoek. Voor verslaglegging van de interviews 
worden deze, na goedkeuring, opgenomen. Voor de generaliseerbaarheid van dit onderzoek is het 
ideale scenario dat dit onderzoek bij meerdere organisaties wordt uitgevoerd. Gezien het feit dat het 
onderzoek door één iemand wordt uitgevoerd, het onderzoek van grote omvang is en er sprake is 
van een beperkte doorlooptijd wordt het onderzoek bij één organisatie uitgevoerd. 

Het doel is om het DGSPMM te valideren. Met de interviews kan het DGSPMM getoetst worden. De 
interviews zullen uit twee delen bestaan. In het eerste deel zullen de dimensies, assessment criteria 
en maturity levels worden beoordeeld of deze van belang zijn en hoe ze eventueel beter kunnen. 
Door dit te doen wordt de literatuur beoordeeld door experts uit de praktijk. Daarnaast zal er een 
vraag gesteld worden of er nog eventuele aanvullingen zijn voor het DGSPMM. Dit geeft de experts 
de mogelijkheid om eventuele aanvullingen te geven die zij in de praktijk zien en die vanuit de 
literatuur niet naar voren zijn gekomen. In het tweede deel zal er een assessment plaatsvinden. 
Hierin zullen de geïnterviewden de organisatie scoren aan de hand van het DGSPMM. Dit geeft 
direct inzicht in hoe het DGSPMM functioneert in de praktijk. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid 
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om conclusies te kunnen trekken uit de wellicht uiteenlopende of juist overeenkomende 
antwoorden van de geïnterviewden.  

3.3. Gegevensanalyse 
Om de te verzamelen gegevens te analyseren is een kwalitatieve analysemethode nodig. Volgens 
Saunders et al. (2019) kunnen de volgende stappen gehanteerd worden: 

1. Creëer vragen om het DGSPMM te toetsen 
2. Verzamel informatie met behulp van de semigestructureerde interviews 
3. Trek conclusies uit de verzamelde informatie 
4. Indien nodig pas het DGSPMM aan  

Voordelen van deze manier van gegevensanalyse zijn dat de expert direct kan reageren op een 
gestelde vraag en dat de onderzoeker hieruit direct conclusies kan trekken. Daarnaast kan de 
interpretatie van deze antwoorden meteen getoetst worden door de onderzoeker. Een nadeel van 
deze manier van gegevensanalyse is dat de kennis en ervaring van de onderzoeker hierbij een 
belangrijke rol spelen. Hieronder worden de vier stappen uitgelicht en wordt er beschreven hoe 
deze worden toegepast binnen het onderzoek.   

1. Creëer vragen om het DGSPMM te toetsen: 

Om het DGSPMM te toetsen moeten er vragen worden gesteld tijdens het interview. Deze vragen 
moeten toetsen hoe de dimensies worden beoordeeld (deelvraag vier). Per sub dimensie worden 
telkens de volgende twee vragen gesteld: 

• Is dit van belang en waarom? 
Deze vraag wordt gesteld om de sub dimensie uit het DGSPMM te beoordelen als relevant of 
niet relevant. Verder wordt er naar argumentatie gezocht ter onderbouwing hiervan. 

• Hoe kan dit beter en waarom? 
Deze vraag wordt gesteld om te achterhalen of de sub dimensie uit het DGSPMM gewijzigd 
kan worden en zo ja waarom. Deze vraag kan ook input opleveren voor eventuele 
aanbevelingen voor het DGSPMM. 

Om deelvraag vijf te beantwoorden wordt er in ieder interview de volgende vraag gesteld: 

• Zijn er nog aanvullingen op het DGSPMM? 
Deze vraag wordt gesteld om eventuele onderwerpen, die wellicht nog niet ter sprake zijn 
gekomen, in beeld te krijgen. Deze aanvullingen kunnen waardevolle informatie zijn voor 
een eventueel vervolgonderzoek.   

2. Verzamel informatie met behulp van de semigestructureerde interviews 

Met behulp van de vragen uit stap 1 wordt het DGSPMM getoetst met behulp van 
semigestructureerde interviews. Tijdens deze interviews wordt er achterhaald hoe de dimensies 
worden beoordeeld. De interviews worden opgenomen. Daarna worden de interviews uitgetypt en 
in een tabel gestopt. Dit zorgt ervoor dat er snel per onderwerp uit het DGSPMM gezien kan worden 
wat hierop is geantwoord. Omdat de interviews niet letterlijk woord voor woord worden uitgetypt 
zullen de uitgewerkte interviews terug worden gestuurd naar de geïnterviewden. Dit geeft hen de 
mogelijkheid om de antwoorden die zij hebben gegeven nogmaals te beoordelen en eventueel aan 
te passen. Deze uitwerking zal aan de bijlage worden toegevoegd. Nadat de vragen uit stap 1 zijn 
gesteld zal er een assessment plaatsvinden. Tijdens dit assessment zal het DGSPMM gebruikt 
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worden om de volwassenheid van de organisatie te scoren. Er wordt dus per sub dimensie een score 
toegekend door de geïnterviewden. Dit wordt gedaan om een beter inzicht te krijgen in hoe het 
DGSPMM functioneert om een organisatie te scoren. Uit deze scores kunnen interessante resultaten 
komen. Zo kan het bijvoorbeeld dat de antwoorden ver uit elkaar liggen, omdat de assessment 
criteria onduidelijk zijn. Verder kan het assessment ook een goede controle zijn op de antwoorden 
die de geïnterviewden eerder hebben geven in het onderzoek. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een 
expert heeft aangegeven dat een dimensie van een belang is en de assessment criteria helemaal 
duidelijk, maar toch bij het assessment moeite hebben om de organisatie te scoren omdat de 
criteria niet duidelijk genoeg is.  

3. Trek conclusies uit de verzamelde informatie 

Per sub dimensie worden de gegeven antwoorden naast elkaar gezet. Op die manier kan er snel 
worden gekeken naar de verschillende antwoorden die de geïnterviewden hebben gegeven. Vanuit 
daar kunnen er dan conclusies worden getrokken. 

4. Indien nodig pas het DGSPMM aan 

Wanneer de keuze wordt gemaakt wordt om het DGSPMM aan te passen zal dit onderbouwd 
worden en zal er in de bijlage een nieuwe versie van DGSPMM gepresenteerd worden.  

3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische 
aspecten 

Interne validiteit 
Om de interne validiteit vergroten worden de definities voor de (sub)dimensies op basis van 
wetenschappelijke literatuur opgesteld. Verder wordt de organisatie waar het onderzoek plaatsvindt 
en de persoonsgegevens van de experts geanonimiseerd. Deze keuze is gemaakt om eventuele 
sociaal gewenste antwoorden te verkleinen. 

Externe validiteit 
Externe validiteit is de mate waarin de conclusies van het onderzoek generaliserend zijn naar de 
gehele populatie, groepen of mensen, in plaats van alleen wat er is onderzocht (Saunders et al., 
2019). Om de externe validiteit te waarborgen had het onderzoek bij meerdere organisaties moeten 
plaatsvinden. Gezien het tijdsbestek dat beschikbaar is voor dit onderzoek gaat dit niet lukken.  

Constructvaliditeit 
Om de construct validiteit van dit onderzoek te waarborgen is er gekozen om met minimaal vijf 
experts op het gebied van DGSP een interview af te nemen. Op deze manier wordt het DGSPMM 
beoordeeld vanuit verschillende invalshoeken. De antwoorden uit de interviews worden 
teruggestuurd naar de geïnterviewden ter controle en voor eventuele aanvullingen. Dit voorkomt 
interpretatie verschillen die kunnen voorkomen tijdens het uitwerken van de interviews. De 
uiteindelijk antwoorden worden gedocumenteerd en toegevoegd aan de bijlage. Binnen het 
DGSPMM zijn er verschillende (sub) dimensies met de bijbehorende assessment criteria. Om de 
constructvaliditeit nog verder te vergroten verwijzen alle begrippen naar de bijbehorende theorie. 
Hiermee worden interpretatieverschillen over deze onderwerpen beperkt.   

Betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid gaat over de mate waarin het onderzoek opnieuw uit te voeren is om tot dezelfde 
antwoorden te komen (Saunders et al., 2019). Om de betrouwbaarheid te waarborgen is de 
vragenlijst voor de interviews toegevoegd in de bijlage, zodat dit in de toekomst gebruikt kan 



19 
 

worden. Daarnaast is het technisch ontwerp en de gegevensanalyse van dit onderzoek beschreven, 
wat het mogelijk maakt om dit op dezelfde manier uit te voeren.  

Ethische aspecten 
Om de ethische aspecten binnen dit onderzoek te waarborgen wordt er gebruik gemaakt van de 
checklist van Saunders et al. (2019). Al deze genoemde punten worden toegepast binnen dit 
onderzoek. In bijlage 2 staat een verdere uitleg over wat deze tien punten precies inhouden.  

Tabel 6: Ethische aspecten 

Ethische aspecten 
1. Integriteit, eerlijkheid en openheid van de 
onderzoeker 

6. Geïnformeerde toestemming van de 
deelnemers 

2. Respect 7. Het waarborgen van de vertrouwelijkheid 
van gegevens en het handhaven van 
anonimiteit 

3. Vermijden van schade 8. Verantwoordelijkheid bij de analyse van 
gegevens en rapportage van bevindingen 

4. Privacy van de deelnemers 9. Naleving bij beheer van gegevens 
5. Vrijwillige deelname en recht op intrekking 10. Waarborgen van de veiligheid van de 

onderzoeker 
 

4. Resultaten 
In dit hoofdstuk wordt er eerst ingegaan op de ontwikkeling van het DGSPMM. Hier staat de 
totstandkoming van de dimensies, maturity levels en assessment criteria beschreven. Daarna wordt 
er ingegaan op de uitvoering van het onderzoek. Er wordt aangegeven hoe dit is verlopen en 
eventuele afwijkingen van het oorspronkelijke plan staan beschreven. Verder wordt er ingegaan op 
het assessment dat is uitgevoerd. Verder wordt er per deelvraag van het empirisch onderzoek 
ingegaan op de belangrijkste resultaten uit de interviews. Daarna wordt er ingegaan op het 
assessment dat is uitgevoerd. De antwoorden vanuit de interviews die gebruikt zijn om de resultaten 
te kunnen beschrijven staan in bijlage 7 en 8.   

4.1. Ontwikkeling DGSPMM 
Zoals beschreven in paragraaf 3.2 is voor de ontwikkeling van het DGSPMM de drie stappen van de 
methode van Becker et al. (2009) gevolgd. Deze staan hieronder beschreven.  

Stap R1: Vergelijking met bestaande volwassenheidsmodellen 
In paragraaf 2.3 zijn verschillende modellen/frameworks met elkaar vergeleken en zijn er 
verschillende uitkomsten beschreven. Deze uitkomsten zijn gebruikt voor stap R2. 

Stap R2: Iteratieve procedure 
Bij deze stap is het volgens Becker et al. (2009) zaak dat het model stap voor stap wordt gecreëerd. 
Eerst zijn de dimensies ontwikkeld en daarna de sub dimensies. Vervolgens zijn assessment criteria 
ontwikkeld en daarna de maturity levels. Hieronder staan de totstandkoming beschreven.  

(Sub) dimensies 
Er zijn de vier verschillende modellen/frameworks met elkaar vergeleken. In bijlage 3 staan deze 
uitgeschreven. Vanuit de verschillende onderwerpen in deze modellen/frameworks zijn er vier 
dimensies gekozen voor het DGSPMM: 
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1. Plannen & Organiseren 
2. Verkrijgen & Implementeren 
3. Leveren & Ondersteunen 
4. Monitoren & Evalueren 

Er is gekozen om de vier dimensies van Sheikhpour and Modiri (2012) te hanteren. Doordat deze 
dimensies algemeen en breed zijn gaf dit ruimte om de sub dimensies (zie bijlage 3) te combineren 
onder één dimensie. De dimensies uit de andere modellen/frameworks waren erg specifiek wat het 
combineren van sub dimensies niet mogelijk maakte.  

De sub dimensies weergegeven in tabel 6 zijn voortgekomen uit de vier gekozen 
modellen/frameworks uit bijlage 3. Aan het einde van bijlage 3 staat uitgeschreven hoe deze keuzes 
tot stand zijn gekomen. Kort gezegd is er bij overlap een term gekozen en wanneer een criteria te 
algemeen of niet relevant was is deze weggelaten. De betekenis van deze sub dimensies staan 
weergegeven in bijlage 4.  

Tabel 7: Dimensies en sub dimensies 

Dimensies Sub dimensies  
 

Plannen & Organiseren 
Asset Management 
Data Security Policy 
Recovery Planning 

 
Verkrijgen & Implementeren 

Procedures 
Risk Assessment 
Compliance Assessment 

 
Leveren & Ondersteunen 

Awareness & Training 
Detection Processes 
Access Control 

 
Monitoren & Evalueren 

Security & Privacy requirements and 
regulations 
Recovery Improvements 
Compliance Monitoring 

 
Assessment criteria 
De assessment criteria zijn afgeleid van de gebruikte literatuur. Indien dit niet mogelijk was, is de 
criteria zelf logisch afgeleid van het volwassenheidsniveau. 

Maturity levels 
Voor het bepalen van de maturity levels is er naar verschillende bronnen gekeken. Wat opviel was 
dat zij allen vijf levels hanteerde die qua benaming niet veel van elkaar verschilde. Saleh (2011) 
hanteerde bijvoorbeeld vijf maturity levels (None Compliance t/m Full Compliance). Uiteindelijk is er 
voor de levels van het DGSPMM gebruik gemaakt van het onderzoek van Merkus (2015). In dit 
onderzoek is er uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende levels voor een 
volwassenheidsmodel. Daarnaast is dit onderzoek een verdieping van het onderzoek van Merkus 
(2015) waar deze zelfde formulering is gehanteerd. De gekozen formulering staat weergegeven in 
tabel 7. Ten eerste is er een onderscheid tussen situaties zonder (No Process) en met (Beginning 
process t/m Optimizing process) aanwezigheid van een volwassenheidsproces. Vervolgens is er een 
onderscheid tussen een niveau van beginnende volwassenheid en een niveau van geavanceerde 
volwassenheid. Het laatste niveau bepaalt de laatste graad (volledig geoptimaliseerd) van de 
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volwassenheid. Hieronder staat de formulering afgebeeld zoals deze ook gebruikt wordt voor het 
DGSPMM.  

Tabel 8: Levels voor DGSPMM 

 

Het volledige DGSPMM inclusief de assessment criteria is te lezen in bijlage 5. 

Stap R3: Evaluatie 
De laatste stap is de evaluatie. De evaluatie wordt besproken in de rest van de paragrafen van 
hoofdstuk 4 (paragraaf 4.2 t/m 4.6) 

4.2. Uitvoering onderzoek 
Het empirisch onderzoek heeft plaatsgevonden bij een nutsbedrijf in Nederland. Data uitwisseling is 
bij hen een permanent fenomeen. De opslag & transport van data en privacygevoelige informatie 
dient steeds met maximale waarborgen omkleed te zijn. Hier is het bedrijf dan ook dagelijks mee 
bezig. Dataveiligheid, privacy en cybersecurity zijn dus onderwerpen die binnen het bedrijf dagelijks 
voorkomen. Tijdens de interviews bleek zelfs dat de organisatie al een eigen volwassenheidsmodel 
hanteert voor security en privacy. Vanwege bovengenoemde punten maakte het dat de organisatie 
geschikt was om te gebruiken voor de uitvoering van het onderzoek. 

Vanuit een verkennend gesprek met een privacy & security officer is er naar namen gevraagd binnen 
de organisatie die qua kennis en ervaring in aanmerking kwamen om mee te doen aan het 
onderzoek (M. Wolters, persoonlijke communicatie, 14 september 2021). Deze kennis en ervaring 
houdt in dat de geïnterviewden minimaal vijf jaar werkervaring hebben binnen het onderwerp DGSP, 
kennis hebben over het betreffende onderwerp en tijdens het interview hun mening willen geven. 
Uiteindelijk zijn er veertien personen per mail benaderd met de informatiebrief uit bijlage 6. Vijf 
personen hebben toen aangegeven mee te willen doen aan het onderzoek en dat zij beschikken over 
de kennis en de kaders die zijn opgesteld om mee te mogen doen aan het onderzoek.  

Er zijn semigestructureerde interviews gehouden met vijf experts met minimaal vijf jaar 
werkervaring op het gebied van security en/of privacy. In de tabel hieronder staan de 
geïnterviewden weergegeven met hun bijbehorende functie, jaren werkervaring en 
opleidingsniveau.  

Tabel 9: De vijf geïnterviewden met hun functies, jaren werkervaring en opleidingsniveau 

Experts Functie Jaren werkervaring Opleidingsniveau 
Expert 1 Security Manager 15 tot 25 HBO 
Expert 2 Privacy Officer 5 tot 15 HBO 
Expert 3 Privacy & Security Officer  15 tot 25 WO 
Expert 4 Security Manager 5 tot 15 HBO 
Expert 5 Privacy & Security Officer 5 tot 15 HBO 

 
Op verzoek van de geïnterviewden hebben de interviews online plaatsgevonden via Microsoft Teams 
i.p.v. fysiek zoals gewenst was vanuit de onderzoeker. Deze keuze is tot stand gekomen i.v.m. 
COVID-19, online was een veiligere optie op het gebied van gezondheid. Feitelijk veranderde er niets 
aan de interviews en dit heeft dus ook geen impact gehad op de kwaliteit van het onderzoek. De 
interviews zijn opgenomen en de opnames zijn opvraagbaar bij de onderzoeker. Na de interviews 
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zijn de antwoorden per expert opgeschreven, maar niet letterlijk woord voor woord. Om 
interpretatieverschillen te voorkomen zijn deze antwoorden naar hen teruggestuurd ter controle. 
Hierdoor was er ruimte om eventuele antwoorden te bewerken en/of aan te vullen. Er zijn geen 
noemenswaardige aanvullingen gedaan. Op een paar kleine aanvullingen na zijn er door de 
geïnterviewden vooral tekstuele aanpassingen aangegeven en/of doorgevoerd. De aanpassingen 
hebben dus geen invloed gaat op het onderzoek. Indien akkoord is er een handtekening gezet onder 
te antwoorden en zijn deze retour gegaan naar de onderzoeker. Van alle vijf geïnterviewden experts 
is dit ontvangen.  

4.3. Resultaten empirisch onderzoek deelvraag 1 
Tijdens het eerste deel van de interviews is er onderzocht hoe de dimensies, maturity levels en 
assessment criteria in het DGSPMM worden beoordeeld door de experts. Daarbij zijn de vragen uit 
paragraaf 3.3 gebruikt. Hieronder staan de belangrijkste resultaten over de (sub) dimensies, maturity 
levels en assessment criteria.  
 
(Sub) dimensies 
In tabel 10 is te zien dat alle dimensies door vier geïnterviewden zijn aangegeven als relevant. Eén 
van de experts heeft aangegeven de keuze van de dimensies niet te begrijpen. De expert zei dat er 
een dimensie Verkrijgen en Implementeren is, terwijl je als organisatie toch iedere sub dimensie 
toch wil implementeren? Daarnaast wordt er in de assessment criteria van Optimizing process 
gesproken over evalueren, maar dat is een losse dimensie (Monitoren & Evalueren) voor drie sub 
dimensies. De dimensies in combinatie met de sub dimensies zijn nu niet lineair in de tijd. De 
suggestie was om de dimensies los te laten of ze eventueel te hernoemen als dat een toegevoegde 
waarde heeft.  

Tabel 10: Vijf geïnterviewden relevantie dimensies    

Dimensies Expert 1 Expert 2 Expert 3 Expert 4 Expert 5 

Plannen & Organiseren V V X V V 

Verkrijgen & Implementeren V V X V V 

Leveren & Ondersteunen V V X V V 

Monitoren & Evalueren V V X V V 

Betekenis symbolen: V = relevant en X = niet relevant 

In tabel 11 staan de sub dimensies en de vijf maturity levels weergegeven. Indien een expert aangaf 
dat hij of zij de sub dimensie en/of de assessment criteria relevant vond is er een punt toegekend. 
Dit resulteert erin dat er een maximum van vijf punten te behalen is per criteria en een minimum 
van nul. In de tabel is te zien dat alle sub dimensies door drie of meer experts zijn aangegeven als 
relevant. Toch waren er ook enkele die werden aangegeven als niet relevant. Twee experts hebben 
aangegeven dat zij de sub dimensies Recovery Improvements en Compliance Monitoring niet 
kunnen plaatsen binnen het DGSPMM. Dit omdat deze sub dimensies voor hen de definities zijn van 



23 
 

Optimizing process voor Recovery Planning en voor Compliance Assessment.  
 
Tabel 11: Vijf geïnterviewden relevantie sub dimensies en assessment criteria  

Sub dimensies 
DGSPMM 

Relevantie 
sub 
dimensie 

No 
process 

Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process 

Asset 
Management 

5 5 5 5 5 5 

Data Security 
Policy 

5 5 5 5 5 5 

Recovery 
Planning 

5 5 5 5 5 5 

Procedures 5 5 4 4 5 5 
Risk Assessment 5 5 2 5 5 5 
Compliance 
Assessment 

5 5 5 5 5 5 

Awareness & 
Training 

5 5 2 2 2 5 

Detection 
Processes 

5 5 5 5 5 5 

Access Control 5 5 5 5 5 5 
Security & 
Privacy 
requirements 
and regulations 

5 5 5 5 5 5 

Recovery 
Improvements 

3 3 3 3 3 3 

Compliance 
Monitoring 

3 3 3 3 3 3 

 

Verder gaven vier experts aan dat de definitie van Data Security Policy niet volledig de lading dekt. 
Wel hebben zij alle vier een andere kijk op hoe het dan wel moet zijn. Zo geeft één van de privacy 
officers aan dat privacy hier wel meer in betrokkenen mag worden. Op bijvoorbeeld recht van 
inzage. En twee geven eraan dat er nergens in de definitie data-eigenaar wordt benoemd, terwijl 
deze persoon juist belangrijk is in het bepalen van de policy. “Het moet meer belegd worden bij de 
mensen die ermee werken.” is wat één van de experts hierover zei. 

Maturity levels 
Er is unaniem aangegeven dat de maturity levels van het DGSPMM helder en van belang zijn.   

Assessment criteria 
In tabel 11 is te zien dat bij verschillende sub dimensies er commentaar was op de assessment 
criteria. Eén geïnterviewde gaf aan de criteria bij sub dimensie Procedures niet helemaal te 
begrijpen. De opmerking was: “Procedures kunnen toch alleen bekend zijn als ze beschreven zijn? 
Als je tien mensen hebt zal de procedure altijd anders bekend zijn per persoon. Nooit bij alle tien 
hetzelfde. Als je medewerkers gaat vragen hebben jullie procedures? Dan zullen ze waarschijnlijk ja 
zeggen, maar dan zijn ze beschreven. Zou eerder zeggen er is een begin gemaakt aan het beschrijven 
van procedures en dan zo verder.” 
Drie geïnterviewden gaven aan dat bij de criteria van Risk Assessment er bij Beginning process moet 



24 
 

staan dat het gemaakt is en dat de belangrijke assets in beeld zijn. Eén van de geïnterviewden zei 
hierover: “Qua criteria moet je bij Beginning process zetten dat het gemaakt is en je belangrijke 
assets in beeld hebt. Gaat niet alleen om bekendheid maar ook dat je er consequenties eraan 
hangt.”  
Drie geïnterviewden hebben aangegeven dat er in de criteria van Awareness & Training 
verschillende zaken moeten veranderen. Bij Beginning process aangeven dat er een training is, maar 
er geen vervolgstappen achter zitten. Bij Established of Managed moet er nog worden toegevoegd 
dat er vaker getoetst moet worden of mensen echt bewust zijn. Dus dat je niet alleen erop stuurt 
maar herhaaldelijk oefeningen doet. 

4.4. Resultaten empirisch onderzoek deelvraag 2 
Bij de tweede deelvraag is er onderzocht wat waardevolle toevoegingen kunnen zijn voor het 
DGSPMM.   

Dimensie: 
- Er zijn door de geïnterviewden geen suggesties gedaan voor dimensies die toegevoegd 

moeten worden aan het DGSPMM. Wel is er door één geïnterviewden aangegeven om er 
goed naar te kijken, omdat er getwijfeld werd over het nut van de huidige dimensies. 
Voorstel was om de dimensies misschien in zijn geheel te schrappen. 

Sub dimensies:   
- Drie geïnterviewden hebben aangegeven dat een sub dimensie Supply Chain Management 

een waardevolle toevoeging zou zijn voor het DGSPMM. Er werd aangegeven dat de 
samenwerking met andere bedrijven heeft ook invloed heeft op de security en privacy van 
de data.  

- Eén geïnterviewden gaf als nieuwe sub dimensie nog Leiderschap en Planning aan. Hierbij 
wordt er vooral gefocust op de voorbeeldfunctie van het management van de organisatie. 
Hoe gaan zij met security en privacy om binnen de organisatie? 

4.5. Organisatie assessment DGSPMM 
Tijdens het tweede deel van de interviews is het DGSPMM gebruikt om de volwassenheid van de 
onderzochte organisatie te scoren. Dit is gedaan om een beter inzicht te krijgen in hoe het DGSPMM 
functioneert om een organisatie te scoren. In tabel 12 is de uitslag weergegeven.  

Tabel 12: Uitslag organisatie assessment DGSPMM 

Dimensies Sub dimensies No 
process 

Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process  

Plannen & 
Organiseren 

Asset 
Management   1 4  

Data Security 
Policy  1 1 3  

Recovery 
Planning  1 3 1  

Verkrijgen & 
Implementeren 

Procedures  3 1 1  
Risk Assessment   3 2  

Compliance 
Assessment  3   2 

Leveren & 
Ondersteunen 

Awareness & 
Training  1 2 2  
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Detection 
Processes  2 3   

Access Control   2 3  

Monitoren & 
Evalueren 

Security & 
Privacy 

requirements 
and regulations 

 1 1 3  

Recovery 
Improvements*   3   

Compliance 
Monitoring*  1  2  

*Doordat twee geïnterviewden deze sub dimensies niet van belang vonden hebben zij deze ook niet 
gescoord.  

In de radargrafiek hieronder is in een oogopslag precies te zien waar de organisatie zit op 
volwassenheid per sub dimensie. Afhankelijk van welke sub dimensies de organisatie van belang 
vindt kunnen zij met behulp van de assessment criteria een sub dimensie naar een hogere 
volwassenheid krijgen. De uiteindelijke uitslag van het organisatie assessment is niet met de 
respondenten besproken en er kunnen dus geen uitspraken gedaan worden over de sub dimensie(s) 
waar de organisatie eventueel op wil verbeteren. 

De scores zijn opgebouwd door aan No Process 1 punt toe te kennen tot aan Optimizing Process 5 
punten toe te kennen. Als de sub dimensie door alle vijf experts was beoordeeld werd er minimaal 
een score van 5 (1*5) behaald en kon er dus een maximale score van 25 (5*5) worden behaald. De 
scores zijn in de radargrafiek omgezet naar percentages om snel een beeld te geven hoe dicht een 
sub dimensie bij de 100% zit.  

  
Figuur 3: Radargrafiek uitslag organisatie assessment 

Wat opvalt is de Asset Management het hoogst scoort (76% van de 100%). Daarnaast zie je dat de 
organisatie op meer dan de helft van de sub dimensies hoger dan 60% scoort. Recovery 
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Improvements en Compliance Monitoring scoren opvallend laag, omdat deze maar door drie in 
plaats van vijf experts zijn gescoord. Als er wordt gekeken naar alle sub dimensies die door alle vijf 
de experts beoordeeld zijn, is er te zien dat Procedures en Detection Processes het laagst scoren met 
52%.   

Hieronder worden de scores per sub dimensie besproken. Er wordt per sub dimensie ingegaan op de 
validiteit van de meting. Daarnaast wordt er opnieuw weergegeven wat er precies gescoord is door 
de experts. 

Sub dimensie ‘Asset Management’  

Tabel 13: Score van de experts op sub dimensie ‘Asset Management’ 
Dimensies Sub 

dimensies 
No 
process 

Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process  

Plannen & 
Organiseren 

Asset 
Management   1 4  

De antwoorden van de respondenten verschillen wel, maar de kern is in grote lijnen hetzelfde. Een 
deel van de assets zijn goed in beeld, beschreven en er wordt ook op gestuurd. Maar een deel van 
de assets dus ook niet volgens vier experts. Dit zorgde voor enige twijfel van de score bij de 
respondenten. Omdat een deel van de assets voldoen aan de criteria van Managed process is deze 
score dan ook toegekend. Kanttekening is hier dus bij dat dit niet geldt voor alle assets volgens vier 
van de vijf experts. De andere experts heeft aangegeven dat Asset Management Established scoort.   

Sub dimensie ‘Data Security Policy’ 

Tabel 14: Score van de experts op sub dimensie ‘Data Security Policy’ 
Dimensies Sub 

dimensies 
No 
process 

Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process  

Plannen & 
Organiseren 

Data 
Security 
Policy 

 1 1 3  

Vier experts zijn het erover eens dat het bekend en beschreven is en twee daarvan geven aan dat er 
ook op gestuurd wordt. Eén expert geeft aan dat het nog op Beginning process zit en dat hij denkt 
dat het in de rest van de organisatie ook zo is. 

Sub dimensie ‘Recovery Planning’ 

Tabel 15: Score van de experts op sub dimensie ‘Recovery Planning’ 
Dimensies Sub 

dimensies 
No 
process 

Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process  

Plannen & 
Organiseren 

Recovery 
Planning  1 3 1  

Alle geïnterviewden zijn het erover eens dat de recovery planning bekend is. Expert 3 beoordeelt het 
zelfs als Managed process. Daarover werd gezegd: “Volgens de ISO hebben we het officieel op 
Optimizing niveau. Maar het is niet beschreven, we komen er wel uit. In ISO noemen we dat soft 
control. Dus als je naar de eisen kijkt moet het Established process zijn, maar denk in de praktijk dat 
het wel loopt dus Managed process. Je bereikt het doel wel, maar niet altijd via hetzelfde pad.” 

Sub dimensie ‘Procedures’ 

Tabel 16: Score van de experts op sub dimensie ‘Procedures’ 
Dimensies Sub 

dimensies 
No 
process 

Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process  
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Verkrijgen & 
Implementeren Procedures  3 1 1  

De verschillende antwoorden van de experts zijn vooral te verklaren door wat expert 2 over deze sub 
dimensie vertelt: “Ik denk een 2. Er zijn veel procedures, maar geen centrale waarheid. Iedere 
afdeling heeft eigen procedures, maar soms ook niets.” 

Sub dimensie ‘Risk Assessment’ 

Tabel 17: Score van de experts op sub dimensie ‘Risk Assessment’ 
Dimensies Sub 

dimensies 
No 
process 

Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process  

Verkrijgen & 
Implementeren 

Risk 
Assessment   3 2  

De experts liggen bij Risk Assessment wat meer op één lijn. Twee experts geven aan dat er bij hen 
ook op gestuurd wordt.  

Sub dimensie ‘Compliance Assessment’ 

Tabel 18: Score van de experts op sub dimensie ‘Compliance Assessment’ 
Dimensies Sub 

dimensies 
No 
process 

Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process  

Verkrijgen & 
Implementeren 

Compliance 
Assessment  3   2 

Drie experts geven aan dat Compliance Assessment bij hen echt bij Beginning process zit, terwijl 
twee andere experts aangeven dat dit op Optimizing process zit. Dit heeft te maken omdat er bij het 
bedrijfsonderdeel van de twee experts die Optimizing process aangeven er jaarlijkse audits 
plaatsvinden.  

Sub dimensie ‘Awareness & Training’ 

Tabel 19: Score van de experts op sub dimensie ‘Awareness & Training’ 

Dimensies Sub 
dimensies 

No 
process 

Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process 

Leveren & 
Ondersteunen 

Awareness 
& Training  1 2 2  

Expert 1 scoort de organisatie op deze sub dimensie een Beginning process. Het volgende werd er 
als onderbouwing gegeven: “Iedereen krijgt een basis e-learning training. Die is verplicht, die moet je 
afronden. We hebben een plan, is veel geld uitgegeven aan een training (40 modules totaal). Maar 
mensen doen het niet, behalve de eerste want die is verplicht. Zit ook geen systeem achter die dit 
afstraft. Dus ik zeg Beginning Process.”. De twee experts die het de organisatie op Managed process 
scoorde gaven beide aan dat je natuurlijk wel kan afvragen hoe goed medewerkers zich eraan 
houden. En ondanks dat je kijkend naar de criteria hoog scoort het niet persé betekent dat het goed 
wordt uitgevoerd door medewerkers.  

Sub dimensie ‘Detection Processes’ 

Tabel 20: Score van de experts op sub dimensie ‘Detection Processes’ 

Dimensies Sub 
dimensies 

No 
process 

Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process 

Leveren & 
Ondersteunen 

Detection 
Processes  2 3   
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De antwoorden van de experts komen overeen. Duidelijk is dat de basis op orde is en dat er op 
verschillende vlakken nog ruimte voor verbetering is. Dit resulteert erin dat sommige experts het 
nog op Beginning process scoren en andere op Established process.  

Sub dimensie ‘Access Control’ 

Tabel 21: Score van de experts op sub dimensie ‘Access Control’ 

Dimensies Sub 
dimensies 

No 
process 

Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process 

Leveren & 
Ondersteunen 

Access 
Control   2 3  

Ook bij deze dimensie komen de antwoorden overeen. Er is aangegeven dat er sinds kort binnen de 
organisatie een autorisatie team is die de aspecten van deze sub dimensie oppakken. Omdat dit 
recent is zijn er wisselende antwoorden over op welk niveau je deze sub dimensie scoort.  

Sub dimensie ‘Security & Privacy requirements and regulations’ 

Tabel 22: Score van de experts op sub dimensie ‘Security & Privacy requirements and regulations’ 

Dimensies Sub dimensies No 
process 

Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process 

Monitoren 
& 

Evalueren 

Security & 
Privacy 

requirements 
and regulations 

 1 1 3  

Opvallend om te zien bij deze scores is dat expert 1 (securitymanager) en expert 2 (privacy officer) 
erg verschillen. Expert 1 geeft aan dat de basis er wel is, maar er niet op wet- en regelgeving wordt 
gestuurd. Expert 2 geeft juist aan dat ze door het sturen op wet- en regelgeving juist op Managed 
process komen en dat de basis ook aanwezig is.  

Sub dimensie ‘Recovery Improvements’ 

Tabel 23: Score van de experts op sub dimensie ‘Recovery Improvements’ 

Dimensies Sub dimensies No 
process 

Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process 

Monitoren 
& Evalueren 

Recovery 
Improvements   3   

Twee experts vonden deze sub dimensie niet relevant en hebben deze dus ook niet gescoord. De 
score hier ligt gemiddeld op Established process. Het verschilt erg beginnen de organisatie waar ze 
zitten op recovery improvements. Zo zegt één expert: “Ja verschilt ook wel per afdeling. De kritische 
afdelingen hebben dit behoorlijk op orde, gaan richting Optimizing. Maar ze zitten er ook tussen die 
op Beginning zitten.”. 

Sub dimensie ‘Compliance Monitoring’ 

Tabel 24: Score van de experts op sub dimensie ‘Compliance Monitoring’ 

Dimensies Sub 
dimensies 

No 
process 

Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process 

Monitoren & 
Evalueren 

Compliance 
Monitoring  1  2  

Hier geldt opnieuw dat twee experts deze sub dimensie niet relevant vonden en dus niet hebben 
gescoord. Opvallend is dat er twee experts dit Managed process scoorde en één expert Beginning 
process. Deze expert heeft wel aangegeven dit te denken en er niet heel zeker van te zijn.   
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4.6. Analyse 
In deze paragraaf is er een analyse gemaakt en worden er relevante verbanden uit de onderzoek 
data beschreven. Het doel hiervan is dat relevante verbanden helpen bij de validatie van het 
DGSPMM. 

Gemiddelde score 
In onderstaande tabel is de gemiddelde score te zien van de verschillende experts.  

Tabel 25: De gemiddelde score per expert 

# Gemiddelde score 
Expert 1 2,8 
Expert 2 3,2 
Expert 3 3,4 
Expert 4 2,9 
Expert 5 3,8 

 
De totale gemiddelde score van het assessment ligt op 3,2. Wat opvalt uit het assessment is dat 
expert 5 iets meer afwijkt van het gemiddelde dan de andere vier experts. Deze expert scoorde de 
organisatie vaker hoger dan de andere vier. Alle experts bevinden zich in andere bedrijfsonderdelen/ 
afdelingen van de organisatie. Het bedrijfsonderdeel waar expert 5 in werkt is op een iets hoger 
volwassenheidsniveau dan de rest van de organisatie.  

Uit de gemiddelde score van 3,2 blijkt dat de organisatie dus gemiddeld gezien op een Established 
niveau zit. Verder is het zo dat de organisatie op geen enkele sub dimensies een score No Process 
heeft gekregen. Door de combinatie van deze bevindingen kan er geconcludeerd worden dat de sub 
dimensies uit het DGSPMM onderwerpen zijn die binnen de onderzochte organisatie van belang zijn 
en waar op dit moment aandacht aan wordt besteed. Dit is naast de vraag aan de respondenten of 
de besproken sub dimensies relevant zijn een extra bevestiging op de validiteit van het DGSPMM.   

Uiteenlopende score 
Bij de sub dimensie Compliance Assessment valt het meteen op dat de antwoorden ver uit elkaar 
liggen. Twee experts, expert 3 en 5, geven aan dat deze sub dimensie op Optimizing process zit waar 
juist de andere experts aangeven dat dit pas Beginning process is. Wat het verklaarbaar maakt is dat 
Optimizing process door de twee hoogst scorende experts wordt gegeven die allebei bij een 
bedrijfsonderdeel werken dat een hoog volwassenheidsniveau heeft.   

5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden er conclusies getrokken uit het uitgevoerde onderzoek. De resultaten 
worden ook vergeleken met eerder onderzoek. Verder wordt er gereflecteerd op het onderzoek en 
worden er aanbevelingen beschreven voor de praktijk en voor verder onderzoek.   

5.1. Discussie – reflectie 
Discussie 
Naar aanleiding van het onderzoek zijn er een aantal punten die ter discussie zijn gesteld. Hieronder 
staan deze punten beschreven. 

Tijdens één van de interviews gaf een expert aan niet de toegevoegde waarde in te zien van de 
dimensies. De expert gaf aan dat de dimensies nu in lijn liggen met de PDCA-cyclus (Plan Do Check 
Act). De expert gaf aan dat je in een ideale situatie je iedere sub dimensie zowel wil plannen als 



30 
 

uiteindelijk evalueren en verbeteren. Nu impliceren de dimensies dat bijvoorbeeld alleen de sub 
dimensies “Security & Privacy requirements and regulations”, “Recovery Improvements” & 
“Compliance Monitoring” gemonitord en geëvalueerd moeten worden, terwijl dit bij alle sub 
dimensies het laatste volwassenheidslevel (Optimizing process) inhoudt. Nu lijkt het of enkel deze 
drie sub dimensies gemonitord en geëvalueerd moeten worden. Dat is niet het doel van het 
DGSPMM. Het doel van het DGSPMM is om op een valide wijze te kunnen meten en uiteindelijk ook 
als organisatie te groeien op de verschillende sub dimensies. Door de huidige manier van de 
dimensies staat dit wel ter discussie.  

Tijdens de interviews beoordeelde twee respondenten de sub dimensies Recovery Improvements 
(Almuhammadi & Alsaleh, 2017) en Compliance Monitoring (Williams, 2007) als niet relevant omdat 
deze sub dimensies eigenlijk de criteria zijn van Optimizing process voor de sub dimensies Recovery 
Planning (Almuhammadi & Alsaleh, 2017) en Compliance Assessment (Almuhammadi & Alsaleh, 
2017). Omdat twee van de vijf geïnterviewden dit aangaven is het te vroeg om meteen de conclusie 
te trekken dat deze inderdaad niet relevant zijn. Verder onderzoek naar deze twee sub dimensies zal 
tot een goed onderbouwde keuze leiden.  

Eén geïnterviewde gaf aan de criteria bij sub dimensie Procedures niet helemaal te begrijpen. Er 
werd sterk getwijfeld aan de juistheid van de criteria binnen deze sub dimensie. De opmerking van 
de expert was: “Procedures kunnen toch alleen bekend zijn als ze beschreven zijn?” Dit is onjuist. 
Procedures kunnen zeker enkel mondeling gedeeld zijn en daardoor bekend bij de werknemers. 
Door procedures niet op te schrijven en alleen mondeling te delen loopt een organisatie wel het 
risico dat er sneller interpretatieverschillen plaatsvinden.  

Reflectie 
Naar aanleiding van het onderzoek zijn er een verschillende zaken waarop nu is teruggekeken en 
waaruit positieve maar ook negatieve aspecten zijn gekomen. Deze staan hieronder vermeld. 

Het doel van het literatuuronderzoek was om op de eerste drie deelvragen antwoorden te geven. 
Tijdens het opstellen van het theoretisch kader zijn er voldoende artikelen verzameld om deze drie 
vragen te beantwoorden. Wel is het zo dat er met de gebruikte query’s niet alle relevante thema’s 
van nu naar voren zijn gekomen. Zoals bijvoorbeeld het actuele thema General Data Protection 
Regulation (GDPR). Deze is niet naar voren gekomen bij het opstellen van het theoretisch kader. Dit 
wekt wel de vraag op of er niet meer relevante theorie gevonden kon worden met behulp van 
andere query’s. Wat uiteindelijk had kunnen resulteren in de DGSPMM met nog meer relevante 
dimensies. Overigens is dit onderwerp tijdens de interviews niet benoemd als ontbrekende 
dimensie.    

De methode van Becker et al. (2009) kent naast de stappen die zijn uitgevoerd nog vier stappen. 
Omwille van de tijd en het doel van het onderzoek zijn deze niet gevolgd. De methode van Becker et 
al. (2009) dient als een handleiding voor methodisch onderbouwde ontwerpen en evaluaties van 
volwassenheidsmodellen (Becker et al., 2009). Het doel van dit onderzoek was om tot een Data 
Governance Security en Privacy Maturity Model (DGSPMM) te komen, dat ervoor zorgt dat een 
organisatie SP als onderdeel van DG tot een goed volwassenheidsniveau te brengen. Door stappen 
niet uit te voeren ontstaat de vraag of er wel aan dit opgestelde doel is voldaan. Wat er uiteindelijk 
weer voor zorgt dat er niet met zekerheid kan worden gezegd dat er is gemeten wat er beoogd was 
te meten. Het niet volgen van alle stappen kan dus de validiteit van het onderzoek hebben 
beïnvloed.  
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Door vijf personen binnen één organisatie te interviewen is de constructvaliditeit binnen dit 
onderzoek gewaarborgd. Daarnaast zijn de antwoorden uit de interviews teruggestuurd naar de 
geïnterviewden ter controle. Zoals verwacht is het onderzoek vanwege het tijdbestek maar bij één 
organisatie uitgevoerd. Om de externe validiteit te waarborgen had het onderzoek bij meerdere 
organisaties moeten plaatsvinden. 

De experts die zijn geïnterviewd zijn in eerste instantie puur geselecteerd op basis van hun functie 
die overeenkomt met de SP-dimensie voor DG. Het stellen van eisen aan de respondenten 
resulteerde in vijf experts die door hun kennis en ervaring in het vakgebied op alle sub dimensies van 
het DGSPMM een onderbouwde mening konden geven.   

In verband met COVID-19 hebben de interviews online plaatsgevonden in plaats van fysiek wat in 
eerste instantie wel het plan was. Dit heeft geen problemen opgeleverd voor het onderzoek.  

Tijdens de interviews kwam er naar voren dat de verschillende experts vooral kennis hebben over 
hun eigen bedrijfsonderdelen/afdelingen en niet altijd hun antwoord konden afstemmen hoe dat 
binnen het hele bedrijf is ingeregeld. Dit resulteerde bij sommige sub dimensies in uiteenlopende 
scores wat het lastig maakte om conclusies te trekken uit de gegeven scores.   

5.2. Conclusies 
Het doel van het onderzoek was om de hoofdvraag uit het eerste hoofdstuk te beantwoorden. De 
hoofdvraag van dit onderzoek was als volgt: “Hoe kan de organisatievolwassenheid van de SP-
dimensie van DG op een valide wijze worden gemeten?” 

Uit het onderzoek is gebleken dat de organisatie volwassenheid van de SP-dimensie van DG op een 
valide wijze kan worden gemeten met behulp van het DGSPMM. Alle (sub) dimensies en assessment 
criteria zijn door één of meerdere geïnterviewden aangegeven als relevant en toegelicht met 
voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast is er unaniem aangegeven dat de maturity levels van het 
DGSPMM helder en van belang zijn. Verder is er uit het organisatie assessment gebleken dat het 
DGSPMM te gebruiken is in de praktijk om de volwassenheid van een organisatie te meten. 

Er is uiteindelijk wel gekozen om een verandering te laten plaatsvinden binnen het DGSPMM. En 
verder zullen eventuele andere veranderingen onderzocht moeten worden. Het nieuwe DGSPMM is 
te vinden in bijlage 7. Het model is dus samengesteld op basis van wetenschappelijke literatuur en 
later aangepast naar aanleiding van de interviews met vijf experts uit de praktijk. Mogelijk kan het 
DGSPMM nog verder verbeterd worden. Hiervoor zijn aanbevelingen opgeschreven en deze zijn te 
lezen in paragraaf 5.4. 

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk  
Het onderzoek heeft uiteindelijk een volwassenheidsmodel opgeleverd om de volwassenheid van 
een organisatie te meten van de SP-dimensie van DG. Het DGSPMM biedt de mogelijkheid om de 
status quo van een organisatie te meten door middel van een model met afzonderlijke 
volwassenheidsfasen. Daarnaast biedt het criteria en kenmerken aan waar het aan moet voldoen om 
een bepaald volwassenheidsniveau te bereiken. Dit voldoet aan de in dit onderzoek eerder 
benoemde eisen van Becker et al. (2009) & Merkus et al. (2020).  

Door het DGSPMM toe te passen binnen een organisatie kan er in kaart worden gebracht waar 
verbetermogelijkheden liggen voor de organisatie, zodat zij beter in staat zijn om de SP-dimensie van 
DG te verbeteren. Voor midden en kleine organisaties (minder dan 250 werknemers) zijn 
waarschijnlijk niet alle onderwerpen uit het DGSPMM relevant en daarmee dus ook direct de 
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toepasbaarheid van het model. Daarnaast is het aan te raden om het model te laten toepassen door 
mensen met kennis van SP, omdat het begrijpen van sommige onderwerpen enige praktijkkennis 
vergt.   

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Uit het uitgevoerde onderzoek zijn een aantal aanbevelingen ontstaan voor verder onderzoek. Deze 
staan hieronder beschreven: 

Aanbeveling 1: Valideer het DGSPMM bij meer experts 
Het onderzoek is momenteel uitgevoerd bij vijf experts. Deze experts zijn gekozen op basis van hun 
functie op het gebied van SP en jaren werkervaring (minimaal vijf jaar). Om het onderzoek meer 
intern valide te maken dient het onderzoek bij meer experts te worden uitgevoerd.   

Aanbeveling 2: Valideer het DGSPMM bij meerdere organisaties 
Het DGSPMM dat is ontwikkeld tijdens dit onderzoek is enkel bij één organisatie gevalideerd. De 
externe validiteit kan dus vergroot worden door het onderzoek nogmaals uit te voeren maar dan bij 
meerdere organisaties.  

Aanbeveling 3: Voer een groepsinterview uit 
Door een groepsinterview te laten plaatsvinden tussen de experts kan de interne validiteit van het 
onderzoek vergroot worden. De verwachting hiervan is dat er meer relevante toevoegingen voor het 
DGSPMM gegenereerd worden en er kan een inhoudelijkere discussie ontstaan over de huidige (sub) 
dimensies door de verschillende experts.   

Aanbeveling 4: Onderzoek (sub) dimensie Supply Chain Management 
Door drie experts is er aangegeven dat Supply Chain Management wellicht een relevante (sub) 
dimensie zou kunnen zijn voor het DGSPMM. Verder onderzoek naar de effecten van Supply Chain 
Management op de SP-dimensie van DG moet worden uitgevoerd om deze wellicht toe te voegen als 
(sub) dimensie aan het DGSPMM. 

Aanbeveling 5: Onderzoek (sub) dimensies Recovery Improvements & Compliance Monitoring 
Door twee experts is er tijdens de interviews aangegeven dat zij de sub dimensies Recovery 
Improvements & Compliance Monitoring niet van toegevoegde waarde vinden. Verder onderzoek 
naar de toegevoegde waarde van deze (sub) dimensies zal nodig zijn om uiteindelijk een goed 
onderbouwde keuze te kunnen maken om deze te verwijderen uit het DGSPMM of om deze te 
behouden. 
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Bijlage 1 
In de onderstaande afbeelding staat het procedure model van Becker et al. (2009) weergegeven.  

 

Figuur 4: Het procedure model van Becker et al. (2009)  
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Bijlage 2 
Tabel 26: Ethische aspecten 

Ethisch aspect Uitleg 
Integriteit, eerlijkheid en openheid van de 
onderzoeker 

Dit houdt in openlijk handelen, 
waarheidsgetrouw zijn en nauwkeurigheid 
bevorderen. Omgekeerd betekent het ook het 
vermijden van misleiding, oneerlijkheid, 
verkeerde voorstelling van zaken, partijdigheid, 
roekeloze toezeggingen of oneerlijke beloften. 
Mocht dit voorkomen moet elk 
belangenconflict of commerciële associatie 
worden aangegeven. 

Respect De positie van de onderzoeker is gebaseerd op 
de ontwikkeling van vertrouwen en respect. 
Het doen van onderzoek brengt 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
verplichtingen met zich mee voor degenen die 
eraan deelnemen of erdoor worden geraakt. De 
rechten van alle personen moeten worden 
erkend en hun waardigheid moet worden 
gerespecteerd. 

Vermijden van schade Eventuele schade aan deelnemers moet 
worden vermeden. Schade kan optreden door 
emotioneel welzijn, mentale of fysieke 
gezondheid, of sociale of groepscohesie. Het 
kan verschillende vormen aannemen, 
waaronder schaamte, stress, ongemak, pijn of 
conflict. Het kan worden veroorzaakt door een 
onderzoeksmethode op een opdringerige of 
ijverige manier te gebruiken die gepaard gaat 
met mentale of sociale druk die angst of stress 
veroorzaakt. Het kan ook worden veroorzaakt 
door het schenden van garanties over 
vertrouwelijkheid en anonimiteit, of door 
intimidatie of discriminatie. 

Privacy van de deelnemers Privacy is een sleutelprincipe dat verschillende 
en andere principes ondersteunt. Zoals respect 
voor anderen, het vermijden van schade, het 
vrijwillige karakter van deelname, 
geïnformeerde toestemming, het waarborgen 
van vertrouwelijkheid en het handhaven van 
anonimiteit, verantwoordelijkheid bij de 
analyse van gegevens en rapportage van 
bevindingen, en naleving bij het beheer van 
gegevens zijn allemaal gekoppeld aan of 
gemotiveerd door het beginsel van het 
waarborgen van de privacy van de deelnemers. 

Vrijwillige deelname en recht op intrekking Het recht om niet deel te nemen aan een 
onderzoeksproject staat niet ter discussie. Dit 
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gaat gepaard met het recht om niet 
lastiggevallen te worden om deel te nemen. 
Het is ook onaanvaardbaar om te proberen de 
reikwijdte van deelname uit te breiden tot 
meer dan de vrij gegeven. De deelnemers 
blijven het recht uitoefenen om te bepalen hoe 
zij zullen deelnemen aan het 
gegevensverzamelingsproces, met inbegrip van 
het recht om: geen enkele vraag te 
beantwoorden; geen gevraagde gegevens te 
verstrekken; om de aard van hun toestemming 
te wijzigen; zich terug te trekken uit deelname 
en eventueel de door hen verstrekte gegevens 
in te trekken. 

Geïnformeerde toestemming van de 
deelnemers 

Het principe van geïnformeerde toestemming 
houdt in dat onderzoekers voldoende 
informatie en garanties over deelname 
verstrekken om individuen in staat te stellen de 
implicaties van deelname te begrijpen en een 
volledig geïnformeerde, weloverwogen en vrij 
genomen beslissing te nemen over het al dan 
niet doen, zonder enige druk uit te oefenen of 
dwang. Dit leidt tot het recht van de 
deelnemers om van de onderzoeker te 
verwachten dat hij zich aan de gegeven 
toestemming houdt en niet te vinden dat de 
onderzoeker de duur van een interview wil 
verlengen of de reikwijdte van het onderzoek 
wil verbreden zonder eerst te zoeken en het 
verkrijgen van toestemming, of het plegen van 
een latere inbreuk op de gegeven 
toestemming. 

Het waarborgen van de vertrouwelijkheid van 
gegevens en het handhaven van anonimiteit 

Onderzoek is ontworpen om de wie, wat, 
wanneer, waar, hoe en waarom vragen te 
beantwoorden, niet om zich te concentreren op 
degenen die de gegevens hebben verstrekt om 
deze te beantwoorden. Individuen en 
organisaties moeten daarom anoniem blijven 
en de door hen verstrekte gegevens moeten 
worden verwerkt om ze niet-toewijsbaar te 
maken, tenzij er een expliciete overeenkomst is 
om opmerkingen toe te kennen. Schade kan het 
gevolg zijn van ongeoorloofde toeschrijving of 
identificatie. De betrouwbaarheid van gegevens 
zal waarschijnlijk ook worden verbeterd 
wanneer vertrouwelijkheid en anonimiteit 
worden gegarandeerd. Dit principe leidt tot het 
recht om zekerheid over anonimiteit te 
verwachten en strikte naleving van 
vertrouwelijkheid. 
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Verantwoordelijkheid bij de analyse van 
gegevens en rapportage van bevindingen 

Garanties over privacy, anonimiteit en 
vertrouwelijkheid moeten worden nageleefd bij 
het analyseren en rapporteren van gegevens. 
Primaire gegevens mogen niet worden 
verzonnen of gewijzigd en resultaten mogen 
niet worden vervalst. Bevindingen moeten 
volledig en nauwkeurig worden gerapporteerd, 
ongeacht of ze de verwachte resultaten 
tegenspreken. Dezelfde voorwaarden zijn van 
toepassing op secundaire gegevens, waarvan 
de bron of bronnen ook duidelijk moeten 
worden vermeld. Analyses en de interpretaties 
die hieruit volgen, moeten zorgvuldig worden 
gecontroleerd en correcties moeten worden 
aangebracht om de nauwkeurigheid van het 
onderzoeksrapport en eventuele andere 
resultaten te waarborgen. 

Naleving bij beheer van gegevens Onderzoek zal waarschijnlijk betrekking hebben 
op het verzamelen van persoonsgegevens. Veel 
overheden hebben wetgeving aangenomen om 
de verwerking, beveiliging en eventuele 
uitwisseling van persoonsgegevens te 
reguleren. Er is dus een wettelijke verplichting 
om aan dergelijke wetgeving te voldoen. Het is 
daarom van essentieel belang dat onderzoekers 
de wettelijke beperkingen en voorschriften 
begrijpen en naleven die betrekking hebben op 
het beheer van onderzoeksgegevens in het land 
of de landen waar zij onderzoek doen. 

Waarborgen van de veiligheid van de 
onderzoeker 

De veiligheid van onderzoekers is een zeer 
belangrijke overweging bij het plannen en 
uitvoeren van een onderzoeksproject. Het 
onderzoeksontwerp moet daarom rekening 
houden met risico's voor zowel onderzoekers 
als deelnemers. 
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Bijlage 3 
Om de dimensies van het DGSPMM te bepalen is er gebruikt gemaakt van verschillende frameworks 
en maturity modellen omtrent data/informatie security & privacy. Hieronder staan de relevante 
modellen/frameworks.  

De 23 dimensie van het volwassenheidsmodel van Almuhammadi and Alsaleh (2017) zijn: 

1. Asset Management  
2. Business 
Environment  
3. Governance  
4. Risk Assessment  
5. Risk Management 
Strategy  
6. Compliance 
Assessment  
7. Access Control  
8. Awareness and 
Training  

9. Data Security  
10. Information 
Protection Processes 
and Procedures  
11. Maintenance  
12. Protective 
Technology  
13. Anomalies and 
Events  
14. Security Continuous 
Monitoring  
15. Detection Processes  

16. Response Planning  
17. Response 
Communications  
18. Response Analysis  
19. Response Mitigation  
20. Response 
Improvements  
21. Recovery Planning  
22. Recovery 
Improvements  
23. Recovery 
Communications 

 

Bij het model van Williams (2007) zijn de volgende dimensies naar voren gekomen: 

1. Asset identification  
2. Risk assessment  
3. Policy implementation  
4. Capability assessment  

5. Procedure  
6. Protection and controls  
7. Compliance monitoring 

 

Uit het framework van DAMA International (2009) zijn de volgende dimensies naar voren gekomen:

1. Data security requirements and 
regulations 

2. Data security policy 
3. Data security standards 

4. Data security controls and procedures 
5. User accounts, passwords, role groups 
6. Data access views  
7. Data resource permissions 

Het model van Sheikhpour and Modiri (2012) is een combinatie van COBIT Processes en ISO/IEC 
27001 Control Objectives. Hieronder staan de dimensies:

1. Plan and organize 
2. Acquire and implement 

3. Deliver and support   
4. Monitor and evaluate 

 

Door de verschillende sub dimensies en hun betekenissen op basis van inhoud met elkaar te 
vergelijken zijn sommige samengevoegd, weggehaald of juist toegevoegd aan het DGSPMM. In de 
onderstaande tabel staan alle sub dimensies die hierboven staan vermeld. Er is per sub dimensies te 
lezen welke keuze er is gemaakt en waarom.  

Tabel 27: Sub dimensies wel of niet toevoegen aan DGSPMM 

Sub dimensie Uitleg over keuze wel of niet toevoegen 
DGSPMM 
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Asset Management Relevant en toegevoegd aan DGSPMM 
Business Environment Gaat over Natural physical Environment, 

Societal Environment, Task Environment en 
Internal Environment. Hier zitten ook weer veel 
onderdelen onder die al terugkomen. Daarom 
niet toegevoegd 

Governance Niet toegevoegd omdat deze te algemeen en te 
breed is 

Risk Assessment Relevant en toegevoegd aan DGSPMM 
Risk Assessment strategy Dit valt onder Risk Assessment en is daarom 

niet toegevoegd 
Compliance Assessment Relevant en toegevoegd aan DGSPMM 
Access control Relevant en toegevoegd aan DGSPMM 
Awareness & training Relevant en toegevoegd aan DGSPMM 
Data security Niet toegevoegd, is al gespecificeerd onder 

Data security requirements and regulations & 
Data security policy 

Information Protection process and procedures Deze is onder de sub dimensie Procedures 
geplaatst 

Maintenance Niet toegevoegd want elementen kwamen al 
terug in de sub dimensies Risk Assessment, 
Compliance Assessment en Recovery Planning 

Protective technology Wordt diep ingegaan op verschillende 
beveiligingssystemen en technologieën. 
Gekozen om dit niet toe te voegen, omdat het 
meten van volwassenheid hierin erg lastig is. 

Anomalies and events Niet toegevoegd, want wordt meegenomen bij 
sub dimensie Awareness en Training 

Security continuous monitoring Niet toegevoegd, want wordt meegenomen bij 
sub dimensie Detection Processes 

Detection Processes Relevant en toegevoegd aan DGSPMM 
Response planning Niet toegevoegd valt al onder Recovery 

Planning en Procedures 
Response communications Niet toegevoegd valt al onder Recovery 

Planning en Procedures 
Response analysis Niet toegevoegd valt al onder Recovery 

Planning en Procedures 
Response Mitigation Niet toegevoegd valt al onder Recovery 

Planning en Procedures 
Response Improvements Niet toegevoegd valt al onder Recovery 

Planning en Procedures 
Recovery Planning Relevant en toegevoegd aan DGSPMM 
Recovery improvements Relevant en toegevoegd aan DGSPMM 
Recovery communications   Niet toegevoegd, want valt zowel onder 

Recovery Planning als onder Recovery 
Improvements 

Asset identification Dit is een onderdeel van Asset Management en 
daarom niet toegevoegd aan DGSPMM 

Risk Assessment Al eerder voorbijgekomen en al toegevoegd 
aan DGSPMM 
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Policy implementation Niet toegevoegd, valt onder Data security 
policy 

Capability assessment  Deze sub dimensies gaat erover hoe de 
organisatie scoort. Het hele doel van het 
DGSPMM is om per sub dimensies een score 
toe te kennen. Daarom als niet relevant 
beoordeeld 

Procedures Relevant en toegevoegd aan DGSPMM 
Protection and controls Niet toegevoegd omdat deze al valt onder 

verschillende onderdelen zoals Data Security 
Policy, Access Control, Recovery Planning en 
Detection processes 

Compliance monitoring Relevant en toegevoegd aan DGSPMM 
Data security requirements and regulations Relevant en toegevoegd aan DGSPMM 
Data security policy Relevant en toegevoegd aan DGSPMM 
Data security standards Niet toegevoegd, wordt al meegenomen bij 

Data security requirements and regulations & 
Data security policy 

Data security controls and procedures Deze is niet toegevoegd aan het DGSPMM, 
omdat deze onderdelen terugkomen bij Access 
Control en Procedures 

User accounts, passwords, role groups Deze niet toegevoegd, omdat dit al valt onder 
Access Control 

Data access views Deze is niet toegevoegd aan het DGSPMM, 
omdat dit valt onder Access Control 

Data resource permissions Niet toegevoegd valt al onder Access Control 
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Bijlage 4 
In de onderstaande tabel staan de verschillende sub dimensies met daarachter een uitleg wat deze 
inhouden.  

Tabel 28: Sub dimensies en de betekenis 

Sub dimensie Uitleg 
Asset Management De data, het personeel, de apparaten, 

systemen en faciliteiten die de organisatie in 
staat stellen om zakelijke doeleinden te 
bereiken, worden geïdentificeerd en beheerd in 
overeenstemming met hun relatieve belang 
voor de zakelijke doelstellingen en de 
risicostrategie van de organisatie 
(Almuhammadi & Alsaleh, 2017). 

Data Security Policy Data security policy is gebaseerd op 
databeveiligingsvereisten wat een gezamenlijke 
inspanning is waarbij beveiligingsbeheerders, 
interne en externe auditteams van 
databeheerders en de juridische afdeling 
betrokken zijn. Ontwikkel een beleid voor 
databeveiliging zodat naleving gemakkelijker is 
dan niet-naleving (DAMA International, 2009). 

Recovery Planning Herstelprocessen en -procedures worden 
uitgevoerd en onderhouden om te zorgen voor 
een tijdig herstel van systemen of assets die zijn 
getroffen door cyberbeveiligingsgebeurtenissen 
(Almuhammadi & Alsaleh, 2017). 

Procedures Procedures omtrent databeveiliging en privacy 
onderhouden en gebruiken om de bescherming 
van informatiesystemen en assets te beheren 
(Almuhammadi & Alsaleh, 2017; Williams, 
2007). 

Risk Assessment De organisatie begrijpt het 
cyberbeveiligingsrisico voor organisatorische 
activiteiten (inclusief missie, functies, imago of 
reputatie), organisatorische middelen en 
individuen (Almuhammadi & Alsaleh, 2017). 

Compliance Assessment Compliance assessment is ervoor om te zorgen 
dat de controles om het risico van 
databeveiligingsproblemen te beperken correct 
worden geïmplementeerd en werken zoals 
bedoeld (Almuhammadi & Alsaleh, 2017) 

Awareness & Training Het personeel en de partners van de 
organisatie krijgen voorlichting over 
cyberbeveiliging en zijn adequaat opgeleid om 
hun taken en verantwoordelijkheden op het 
gebied van informatiebeveiliging uit te voeren 
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in overeenstemming met het bijbehorende 
beleid, procedures en overeenkomsten 
(Almuhammadi & Alsaleh, 2017). 

Detection Processes Detectieprocessen en -procedures worden 
onderhouden en getest om te zorgen voor een 
tijdig en adequaat bewustzijn van afwijkende 
gebeurtenissen (Almuhammadi & Alsaleh, 
2017). 

Acces Control Toegang tot assets en bijbehorende faciliteiten 
is beperkt tot geautoriseerde gebruikers, 
processen of apparaten en tot geautoriseerde 
activiteiten en transacties (Almuhammadi & 
Alsaleh, 2017). 

Security & Privacy requirements and 
regulations 

De vereisten vanuit de business omtrent 
databeveiliging en privacy dient op één lijn te 
liggen met de wet- en regelgeving (DAMA 
International, 2009). 

Recovery Improvements Herstelplanning en -processen worden 
verbeterd door het opnemen van geleerde 
lessen in (toekomstige) activiteiten 
(Almuhammadi & Alsaleh, 2017). 

Compliance Monitoring De evaluatie om te voldoen aan de vereisten 
van nalevingscontrole en regelgevende 
richtlijnen op het gebied van databeveiliging en 
privacy (Williams, 2007).  
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Bijlage 5 
Op de volgende pagina’s is het volledige DGSPMM te zien.  
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Dimensies Sub 
dimensies 

No process Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process  

 
 
 
 
 
 
 

Plannen & 
Organiseren 

Asset 
Manageme
nt 

Er is geen 
Asset 
Manageme
nt 
aanwezig 

Asset 
Manageme
nt is in 
bepaalde 
mate 
bekend 

Asset 
Manageme
nt is 
bekend en 
beschreven 

Asset 
Manageme
nt is 
bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op 
gestuurd 

Asset 
Manageme
nt is alom 
bekend en 
middels 
evaluaties 
verbeterd 

Data 
Security 
Policy 

Data 
Security 
Policy is 
niet 
aanwezig 

Data 
Security 
Policy is in 
bepaalde 
mate 
bekend 

Data 
Security 
Policy is 
bekend en 
beschreven 

Data 
Security 
Policy is 
bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op 
gestuurd 

Data 
Security 
Policy is 
alom 
bekend en 
middels 
evaluaties 
verbeterd 

Recovery 
Planning 

Er is geen 
Recovery 
Planning 
aanwezig 

Recovery 
Planning is 
in bepaalde 
mate 
bekend 

Recovery 
Planning is 
bekend en 
beschreven 

Recovery 
Planning is 
bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op 
gestuurd 

Recovery 
Planning is 
alom 
bekend en 
middels 
evaluaties 
verbeterd 

 
 
 
 

Verkrijgen & 
Implemente

ren 

Procedures Er zijn geen 
Procedures 
aanwezig 

Procedures 
zijn in 
bepaalde 
mate 
bekend 

Procedures 
zijn bekend 
en 
beschreven 

Procedures 
zijn 
bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op 
gestuurd 

Procedures 
zijn alom 
bekend en 
middels 
evaluaties 
verbeterd 

Risk 
Assessment 

Er is geen 
Risk 
Assessment 
aanwezig 

Risk 
Assessment 
is in 
bepaalde 
mate 
bekend 

Risk 
Assessment 
is bekend 
en 
beschreven 

Risk 
Assessment 
is bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op 
gestuurd 

Risk 
Assessment 
is alom 
bekend en 
middels 
evaluaties 
verbeterd 

Compliance 
Assessment 

Er is geen 
Compliance 
Assessment 
aanwezig 

Compliance 
Assessment 
is in 
bepaalde 
mate 
bekend 

Compliance 
Assessment 
is bekend 
en 
beschreven 

Compliance 
Assessment 
is bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op 
gestuurd 

Compliance 
Assessment 
is alom 
bekend en 
middels 
evaluaties 
verbeterd 

 
 
 
 

Awareness 
& Training 

Awareness 
& Training 
is niet 
aanwezig 

Awareness 
& Training 
is in 
bepaalde 

Awareness 
& Training 
is bekend 
en 
beschreven 

Awareness 
& Training 
is bekend, 
beschreven 

Awareness 
& Training 
is alom 
bekend en 
middels 
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Leveren & 
Ondersteun

en 

mate 
bekend 

en wordt 
uitgevoerd 

evaluaties 
verbeterd 

Detection 
Processes 

Er zijn geen 
Detection 
Processes 
aanwezig 

Detection 
Processes 
zijn in 
bepaalde 
mate 
bekend 

Detection 
Processes 
zijn bekend 
en 
beschreven 

Detection 
Processes 
is bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op 
gestuurd 

Detection 
Processes 
is alom 
bekend en 
middels 
evaluaties 
verbeterd 

Access 
Control 

Er is geen 
Access 
Control 
aanwezig 

Access 
Control is 
in bepaalde 
mate 
bekend 

Access 
Control is 
bekend en 
beschreven 

Access 
Control is 
bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op 
gestuurd 

Access 
Control is 
alom 
bekend en 
middels 
evaluaties 
verbeterd 

 
 
 
 
 
 

Monitoren 
& Evalueren 

Security & 
Privacy 
requiremen
ts and 
regulations 

Er zijn geen 
Security & 
Privacy 
requiremen
ts and 
regulations 
aanwezig 

Security & 
Privacy 
requiremen
ts and 
regulations 
zijn in 
bepaalde 
mate 
bekend  

Security & 
Privacy 
requiremen
ts and 
regulations 
zijn bekend 
en 
beschreven 

Security & 
Privacy 
requiremen
ts and 
regulations 
zijn 
bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op 
gestuurd 

Security & 
Privacy 
requiremen
ts and 
regulations 
zijn alom 
bekend en 
middels 
evaluaties 
verbeterd 

Recovery 
Improveme
nts 

Er zijn geen 
Recovery 
Improveme
nts 
aanwezig 

Recovery 
Improveme
nts zijn in 
bepaalde 
mate 
bekend 

Recovery 
Improveme
nts zijn 
bekend en 
beschreven 

Recovery 
Improveme
nts zijn 
bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op 
gestuurd 

Recovery 
Improveme
nts is alom 
bekend en 
middels 
evaluaties 
verbeterd 

Compliance 
Monitoring 

Er is geen 
Compliance 
Monitoring 
aanwezig 

Compliance 
Monitoring 
is in 
bepaalde 
mate 
bekend 

Compliance 
Monitoring 
is bekend 
en 
beschreven 

Compliance 
Monitoring 
is bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op 
gestuurd 

Compliance 
Monitoring 
is alom 
bekend en 
middels 
evaluaties 
verbeterd 
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 Bijlage 6 
Deze bijlage bestaat uit drie onderdelen die samen het interviewprotocol vormen: 

1. DGSPMM met interviewvragen erbij 
2. Informatiebrief 
3. Toestemmingsformulier 

DGSPMM met interviewvragen erbij 

Figuur 5: DGSPMM inclusief interviewvragen 

Informatiebrief  

Geachte heer / mevrouw, 

We vragen u om deel te nemen aan een wetenschappelijk afstudeeronderzoekonderzoek: 
Verkennend onderzoek naar een Data Governance Security & Privacy Maturity Model. Deelname is 
vrijwillig. Om u te kunnen laten deelnemen, hebben we uw schriftelijke toestemming nodig. 

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek 
inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de afstudeerder uitleg als u vragen heeft. U kunt 
ook de hoofdonderzoeker, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende 
informatie vragen. 

1. Doel van het onderzoek 
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Dit onderzoek heeft als doel om tot een Data Governance Security en Privacy Maturity Model 
(DGSPMM) te komen, dat ervoor zorgt dat een organisatie security en privacy (SP) als onderdeel van 
data governance (DG) tot een goed volwassenheidsniveau te brengen. De opdracht van het 
onderzoek is daarmee tweeledig. Het eerste deel is om op basis van literatuuronderzoek een 
volwassenheidsmodel te creëren voor de SP-dimensie van DG en om hiermee aanbevelingen te 
generen voor groei in DG voor een organisatie. Het tweede deel is het empirisch onderzoek om het 
gecreëerde volwassenheidsmodel voor SP-dimensie van DG te toetsen in de praktijk.  
 
2. Achtergrond van het onderzoek 

Data Governance wordt gezien als een succesvolle benadering om data te beheersen. Het helpt bij 
de planning, monitoring en uitvoering van databeheer. In dit informatietijdperk wordt data 
beschouwd als een belangrijk bedrijfsmiddel. Door het belang en vooral de groei van data komen er 
ook steeds meer uitdagingen voor de privacy en de beveiliging hiervan. Om deze uitdagingen aan te 
kunnen kan een maturity model (volwassenheidsmodel) als hupmiddel gebruikt worden. Een 
volwassenheidsmodel van DG kan niet alleen helpen bij het begrijpen van de huidige situatie, maar 
ook onderdelen aangeven die voor verbetering in aanmerking komen. 

3. Wat betekent deelname en wat wordt er van u verwacht? 

Deelname aan dit onderzoek betekent dat u tijd maakt om geïnterviewd te worden. Er wordt van u 
verwacht dat u kennis heeft over het betreffende onderwerp en dat u uw mening geeft tijdens het 
interview. Het interview zal, afhankelijk van uw voorkeur, online plaatsvinden of fysiek. In beide 
situaties heeft het de voorkeur om het gesprek op te nemen.    

4. Mogelijke voor- en nadelen 

Meedoen aan dit onderzoek heeft niet direct voor- en nadelen voor u. Een ‘nadeel’ kan zijn dat 
deelname aan dit onderzoek u tijd kost. Daar staat tegenover dat u uiteindelijk het 
volwassenheidsmodel kunt toepassen binnen uw organisatie. En uw deelname draagt natuurlijk bij 
aan het compleet en juist maken van het volwassenheidsmodel.  

5.  Als u niet wilt deelnemen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen heeft 
dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, 
ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment 
zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek, tenzij u ervoor kiest om ook de 
gegevens die u hebt verstrekt, in te trekken. 

6. Einde van het onderzoek 

Uw deelname aan het onderzoek eindigt wanneer het interview is afgelopen en de onderzoeker alle 
antwoorden heeft verzameld. Het hele onderzoek is klaar als alle deelnemers klaar zijn. Na 
verwerking van alle gegevens informeert de afstudeerder u over de belangrijkste resultaten van het 
onderzoek. Dit gebeurt ongeveer in twee maanden na uw deelname. 

7. Gebruik en opslag van uw gegevens 

Voor dit onderzoek worden persoonlijke gegevens verzameld, gebruikt en opgeslagen. Het gaat hier 
om een opname van uw antwoorden tijdens het interview. Het verzamelen, gebruiken en opslaan 
van uw gegevens is noodzakelijk om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen 
beantwoorden. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de afstudeerbegeleiders. De 
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gegevens die worden gedeeld, bevatten geen informatie die tot u of uw organisatie herleidbaar is. 
Daarnaast zijn gegevens die gebruikt worden in rapporten en publicaties die betrekking hebben op 
het onderzoek niet tot u of uw organisatie te herleiden. 

8. Vertrouwelijkheid van uw gegevens 

Om uw privacy te beschermen, krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u 
onmiddellijk kunnen identificeren, worden weggelaten. Uw gegevens worden op deze manier 
gecodeerd. De sleutel van de code wordt veilig opgeslagen door de afstudeerder. Alleen de 
afstudeerder en de directe afstudeerbegeleider hebben toegang tot de onversleutelde informatie.  

9. Toegang tot uw gegevens voor controle 

Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare manier is uitgevoerd, kunnen 
leden van een visitatiecommissie de versleutelde informatie inzien. 

10. Duur van de gegevensopslag 

Uw (geanonimiseerde) gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit. 

11. Meer informatie over uw rechten bij de verwerking van gegevens 

Voor algemene informatie over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens kunt u de 
website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open 
Universiteit is te vinden op www.ou.nl/privacy. 

12. Heeft u vragen? 

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de afstudeerder of de hoofdonderzoeker. 

13. Ondertekening van het toestemmingsformulier 

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit 
onderzoek. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en 
instemt met deelname aan het onderzoek. Zowel uzelf als de afstudeerder ontvangen een 
getekende versie van deze toestemmingsverklaring. 

 

[Uitvoerend onderzoeker / afstudeerder]: Maarten Meijer, maarten.meijer97@hotmail.com,  

[Hoofdonderzoeker / afstudeerbegeleider]: Jan Merkus, jan.merkus@ou.nl 

 

Toestemmingsformulier 

Onderzoeksproject: Verkennend onderzoek naar een Data Governance Security & Privacy Maturity 
Model 

Onderzoeksteam: Maarten Meijer 

• Ik ben over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de schriftelijke informatie gelezen.  
• Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen.  
• Ik heb over mijn deelname aan het onderzoek kunnen nadenken.  
• Ik begrijp dat ik op elk moment uit het onderzoek kan stappen en ik hoef daar geen reden 

voor op te geven. 
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• Ik geef toestemming voor het gebruik van de gegevens die tijdens dit onderzoek zijn 
verzameld ten behoeve van dit wetenschappelijk onderzoek en ik kan deze toestemming te 
allen tijde intrekken. 

• Ik begrijp dat alle informatie die ik in verband met dit onderzoek geef, anoniem zal worden 
verzameld en niet zal terugleiden naar mij of mijn organisatie. 

• Ik begrijp dat de verzamelde (geanonimiseerde) gegevens gedurende 10 jaar op een veilige 
wijze worden bewaard door de Open Universiteit.  

 

Als u de bovenstaande punten heeft gelezen en ermee instemt deel te nemen aan het onderzoek, 
tekent u dit toestemmingsformulier hieronder. 

 

Handtekening:   

Naam:  

Datum:    

Ondergetekende,  afstudeerder, verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel schriftelijk als 
mondeling over het bovenvermelde onderzoek is geïnformeerd. Ik verklaar dat ik bereid ben zo goed 
mogelijk te antwoorden op alle vragen die zich in verband met het onderzoek voordoen. 

 

Handtekening:   

Naam:  

Datum:  
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Bijlage 7 
Het nieuwe DGSPMM 

Dimensies No process Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process  

Asset 
Management 

Er is geen 
Asset 
Management 
aanwezig 

Asset 
Management 
is in bepaalde 
mate bekend 

Asset 
Management 
is bekend en 
beschreven 

Asset 
Management 
is bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op gestuurd 

Asset 
Management 
is alom 
bekend en 
middels 
evaluaties 
verbeterd 

Data Security 
Policy 

Data Security 
Policy is niet 
aanwezig 

Data Security 
Policy is in 
bepaalde 
mate bekend 

Data Security 
Policy is 
bekend en 
beschreven 

Data Security 
Policy is 
bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op gestuurd 

Data Security 
Policy is alom 
bekend en 
middels 
evaluaties 
verbeterd 

Recovery 
Planning 

Er is geen 
Recovery 
Planning 
aanwezig 

Recovery 
Planning is in 
bepaalde 
mate bekend 

Recovery 
Planning is 
bekend en 
beschreven 

Recovery 
Planning is 
bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op gestuurd 

Recovery 
Planning is 
alom bekend 
en middels 
evaluaties 
verbeterd 

Procedures Er zijn geen 
Procedures 
aanwezig 

Procedures 
zijn in 
bepaalde 
mate bekend 

Procedures 
zijn bekend 
en 
beschreven 

Procedures 
zijn bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op gestuurd 

Procedures 
zijn alom 
bekend en 
middels 
evaluaties 
verbeterd 

Risk 
Assessment 

Er is geen Risk 
Assessment 
aanwezig 

Risk 
Assessment is 
in bepaalde 
mate bekend 
en belangrijke 
assets zijn in 
beeld 

Risk 
Assessment is 
bekend, 
beschreven 

Risk 
Assessment is 
bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op gestuurd 

Risk 
Assessment is 
alom bekend 
en middels 
evaluaties 
verbeterd 

Compliance 
Assessment 

Er is geen 
Compliance 
Assessment 
aanwezig 

Compliance 
Assessment is 
in bepaalde 
mate bekend 

Compliance 
Assessment is 
bekend en 
beschreven 

Compliance 
Assessment is 
bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op gestuurd 

Compliance 
Assessment is 
alom bekend 
en middels 
evaluaties 
verbeterd 

Awareness & 
Training 

Awareness & 
Training is 
niet aanwezig 

Awareness & 
Training is in 
bepaalde 
mate bekend 
en wordt in 
kleine mate 
uitgevoerd 

Awareness & 
Training is 
bekend, 
beschreven 
en wordt in 
bepaalde 

Awareness & 
Training is 
bekend, 
beschreven, 
wordt 
uitgevoerd en 
er wordt 

Awareness & 
Training is 
alom bekend 
en middels 
evaluaties 
verbeterd 
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maten 
uitgevoerd 

getoetst of 
mensen echt 
bewust zijn 

Detection 
Processes 

Er zijn geen 
Detection 
Processes 
aanwezig 

Detection 
Processes zijn 
in bepaalde 
mate bekend 

Detection 
Processes zijn 
bekend en 
beschreven 

Detection 
Processes is 
bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op gestuurd 

Detection 
Processes is 
alom bekend 
en middels 
evaluaties 
verbeterd 

Access 
Control 

Er is geen 
Access 
Control 
aanwezig 

Access 
Control is in 
bepaalde 
mate bekend 

Access 
Control is 
bekend en 
beschreven 

Access 
Control is 
bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op gestuurd 

Access 
Control is 
alom bekend 
en middels 
evaluaties 
verbeterd 

Security & 
Privacy 
requirements 
and 
regulations 

Er zijn geen 
Security & 
Privacy 
requirements 
and 
regulations 
aanwezig 

Security & 
Privacy 
requirements 
and 
regulations 
zijn in 
bepaalde 
mate bekend  

Security & 
Privacy 
requirements 
and 
regulations 
zijn bekend 
en 
beschreven 

Security & 
Privacy 
requirements 
and 
regulations 
zijn bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op gestuurd 

Security & 
Privacy 
requirements 
and 
regulations 
zijn alom 
bekend en 
middels 
evaluaties 
verbeterd 

Recovery 
Improvement
s 

Er zijn geen 
Recovery 
Improvement
s aanwezig 

Recovery 
Improvement
s zijn in 
bepaalde 
mate bekend 

Recovery 
Improvement
s zijn bekend 
en 
beschreven 

Recovery 
Improvement
s zijn bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op gestuurd 

Recovery 
Improvement
s is alom 
bekend en 
middels 
evaluaties 
verbeterd 

Compliance 
Monitoring 

Er is geen 
Compliance 
Monitoring 
aanwezig 

Compliance 
Monitoring is 
in bepaalde 
mate bekend 

Compliance 
Monitoring is 
bekend en 
beschreven 

Compliance 
Monitoring is 
bekend, 
beschreven 
en er wordt 
op gestuurd 

Compliance 
Monitoring is 
alom bekend 
en middels 
evaluaties 
verbeterd 

 

 

 

 

 


