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Abstract 

Data worden gezien als het nieuwe goud. Voor de publieke sector geldt dat de meeste taken 

datagedreven zijn en daarvoor worden op grote schaal data verzameld. Het gebruik van data analytics 

in de publieke heeft in tegenstelling tot commerciële bedrijven geen winstoogmerk. Wel kunnen de 

technieken worden ingezet om strategische doelstellingen te behalen, zoals verbeterde 

dienstverlening, efficiency van processen of beleid om daarmee het maatschappelijk belang te dienen. 

Om strategische meerwaarde uit de data analytics activiteiten te halen is het van belang dat een 

organisatie zowel datamanagement als analytics activiteiten en de data analytics governance goed 

heeft ingericht. Er is op dit moment in de literatuur nog geen instrument om de maturity van een 

overheidsorganisatie op het gebied van data analytics governance te meten. In dit onderzoek is voor 

een overheidsorganisatie een data analytics governance maturity ontwikkeld (DAGMM). Het model is 

ontwikkeld na literatuuronderzoek op basis van bestaande data analytics governance frameworks en 

maturity modellen uit de Enterprise Architectuur. Het maturity model is vervolgens in het empirische 

deel van het onderzoek bij één grote overheidsorganisatie op praktische toepasbaarheid gevalideerd 

door zes experts op het gebied van data. Hierbij is ook onderzocht of de maturity van data analytics 

governance een bijdrage levert aan de meerwaarde van data analytics. 

Sleutelbegrippen 

Data analytics, governance, maturity model, strategische waarde, Enterprise Architectuur 
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Samenvatting 
Overheidsorganisaties willen steeds meer doen met data en data analytics. Met behulp van deze 

technieken kan strategische waarde worden gecreëerd in de vorm van bijvoorbeeld verbeterde 

dienstverlening, kostenreductie en of efficiency. Aangezien data analytics activiteiten direct of 

indirect gevolgen kunnen hebben voor de burger en de samenleving is het van groot belang dat de 

governance met betrekking tot de data analytics goed is georganiseerd. In dit rapport is onderzocht 

hoe een organisatie de volwassenheid van de data analytics governance (DAG) kan meten met als 

doel meerwaarde uit de data analytics activiteiten te halen. Ten tijde van het vooronderzoek is 

gebleken dat er in de literatuur nog geen instrument bestond om de volwassenheid van de DAG te 

meten. Dit onderzoek heeft daarom als doel volgende centrale onderzoeksvraag te beantwoorden: 

Hoe kan het management van een organisatie de volwassenheid van Data Analytics Governance 

bepalen met een maturity model gebaseerd op EA maturity modellen en hoe kunnen benaderingen uit 

de theorie in de praktijk van een overheidsorganisatie zodanig worden toegepast dat meerwaarde uit 

de data analytics gehaald kan worden?    

In de literatuur is allereerst onderzocht wat data analytics governance nu precies is en hoe een 

organisatie dit het beste kan organiseren. Dit leverde een aantal definities op van het begrip en een 

vijftal data analytics governance frameworks.  

Vervolgens is onderzocht welke strategische meerwaarde data analytics activiteiten voor een 

organisatie kunnen opleveren. Dit leverde niet alleen inzicht in diverse typen strategische meerwaarde 

van data analytics activiteiten, maar ook hoe voor een overheidsorganisatie legitimiteit en 

operationele capaciteit van belang zijn om met behulp van data analytics strategische waarde te 

creëren. Daarna is in de literatuur onderzocht wat maturity modellen zijn en met welke procesgang op 

valide en wetenschappelijk onderbouwde wijze een maturity model kan worden ontwikkeld. Tot slot 

is op basis van deze procesgang een data analytics governance maturity model ontwikkeld door 

gebruik te maken van gevonden data analytics governance frameworks en bestaande maturity 

modellen uit de Enterprise Architectuur.  

Na de ontwikkeling van het DAGMM is het model in de praktijk in één praktijkronde gedemonstreerd 

en geëvalueerd. Het model is bij een overheidsorganisatie door zes architecten met expertise op het 

gebied van data beoordeeld. Tijdens semigestructureerde interviews is gevraagd om de eigen 

organisatie op basis van de omschrijvingen in het model te scoren. Verder is gevraagd om de 

mechanismen in het model op relevante te valideren en eventueel verbetersuggesties aan te voeren. 

Tot slot hebben de experts een assessment gedaan om de meerwaarde van data analytics ook in relatie 

tot de volwassenheid van de data analytics governance te beoordelen. 
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1 Introductie  

1.1 Achtergrond 
Data, data en nog meer data. Wereldwijd produceert en consumeert alles en iedereen data.  

De hoeveelheid data neemt daardoor in een explosief toe. Grote commerciële Tech bedrijven als 

Amazon, Facebook en Google zijn in staat enorme winsten te boeken door data op slimme wijze te 

vermarkten. Data worden door velen dan ook het nieuwe goud genoemd. De steeds grotere impact van 

data op onze samenleving wordt ook wel dataficering (Cukier, 2013) genoemd. De meeste 

overheidstaken zijn datagedreven, in de publieke sector worden daarvoor op grote schaal data 

ingewonnen en geldt ook het adagium: ‘data zijn het nieuwe goud’. In tegenstelling tot private 

bedrijven waar de business value van IT gericht is op financiële prestaties gelden voor de publieke 

sector echter hele andere maatstaven. Hierbij kan gedacht worden aan verbeterde dienstverlening door 

publieke taken efficiënter, beter en goedkoper te maken (Brandt, 2018). 

 

In de koers van de caseorganisatie, een grote uitvoeringsorganisatie in het onderwijsveld is 

opgenomen: meer doen met data. Data vormen de informatie en zorgt samen met de wettelijke basis 

voor de grondslag van alle beslissingen, waarmee de organisatie in de wettelijke taken voorziet. Met 

behulp van Data Analytics (DA) kan de dienstverlening richting de klant verder worden verbeterd. De 

betrouwbaarheid van de data en de gebruikte processen en technieken moet echter boven alle twijfel 

verheven zijn. Klanten verwachten dat ze op basis van betrouwbare gegevens bediend worden. 

(Projectplan caseorganisatie, 2020) Dat laatste is belangrijk, want algoritmes zijn de laatste tijd ook 

zeer negatief in het nieuws geweest, vanwege gevallen waarin de inzet heeft geleid tot ongelijke 

behandeling met soms desastreuze gevolgen. Als daarbij in de organisatie op diverse plekken door 

verschillende business teams data analytics activiteiten worden uitgevoerd zonder passende inrichting, 

ondersteuning en sturing waarbij gegevensverzamelingen zonder regie worden verzameld, opgeslagen 

en gebruikt levert dit grote risico’s op voor privacy, kwaliteit en security tegen hoge 

beheerlasten.(Projectplan caseorganisatie, 2020) De kans is hierdoor groot dat er binnen de 

organisatie bij de verschillende business teams losse datasilo’s ontstaan met de kans op tegenstrijdige 

uitkomsten (Avery & Cheek, 2015). Hierdoor zal een organisatie niet optimaal in staat zijn om de 

meerwaarde van data analytics te benutten en te verzilveren. Om deze organisatorische uitdagingen 

het hoofd te bieden is een goede Data Analytics Governance (DAG) onontbeerlijk. De directie van de 

caseorganisatie heeft de afdeling gegevensmanagement opgericht met als doel een centrale 

regiefunctie op gegevens. Door middel van diverse data governance trajecten dient de afdeling grip op 

gegevens én de gegevenshuishouding te krijgen.  

 

De organisatievolwassenheid kan gemeten worden met een Maturity Model. Dergelijke modellen zijn 

een belangrijk instrument binnen de Enterprise Architectuur (EA) om in de organisatie van een 

proces de huidige stand van zaken te bepalen en te evalueren en het identificeren van verbeterpunten. 

De techniek biedt organisaties een meetinstrument voor audits en benchmarking voor de voortgang 

van strategische business doelen en begrip van de goede en slechte punten en de kansen (Proenca, 

2017). 
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1.2 Gebiedsverkenning 
 

1.2.1 Data analytics 

 

 
Figuur 1: Business analytics (Sharda, 2018) 

Business intelligence (BI) is gebaseerd op de transformatie van data via informatie naar kennis om 

beslissingen te nemen voor acties. Het doel van BI is enerzijds om data te verzamelen en anderzijds 

toegang tot data mogelijk te maken om managers en analisten in staat te stellen analyses uit te voeren. 

Door historische en actuele gegevens en prestaties te analyseren krijgen besluitvormers waardevolle 

inzichten om betere beslissingen te nemen. BI is een overkoepelende term met specifieke 

architecturen, databases, analytische tools en methodologieën. Het combineert business en techniek 

(Sharda, 2018). In de meer traditionele BI wordt gebruik gemaakt statische rapportages en dashboards 

om te bekijken wat er gebeurt of wat er is gebeurd. Dit wordt ook wel vergeleken met het kijken in de 

achteruitkijkspiegel van een auto. Data analytics is meer geavanceerd het kan worden gedefinieerd als 

de realisatie van bedrijfsdoelstellingen door trends te analyseren, voorspellende modellen te creëren 

om toekomstige problemen en kansen te voorzien en bedrijfsprocessen te analyseren en te 

optimaliseren om de prestaties van de organisatie te verbeteren (Delen & Demirkan, 2013).  

 

1.2.2 Data Analytics Governance 

Hoe een organisatie omgaat met data en welke maatregelen een organisatie neemt om te borgen dat zij 

in control is én blijft over haar data vormt de kern van een goede data governance (DG). DG verwijst 

hierbij naar de uitoefening van gezag en controle over het beheer van gegevens. Het doel van data 

governance is om de waarde van data te vergroten en kosten en risico’s gerelateerd aan data te 

minimaliseren. (Abraham, 2019).  De traditionele DG behandelt vele aspecten van data, zoals 

integriteit, transparantie, controleerbaarheid, verantwoording, data stewardship, checks-and-balances, 

standaardisatie en changemanagement (Khatri & Brown, 2010). Het toenemend gebruik van 

geavanceerde DA stelt andere eisen aan de organisatie die niet worden gedekt door de bestaande DG 

frameworks met geavanceerde data governance capabilities (Janssen, 2020). Deze eisen omvatten de 

ontwikkeling en scholing van medewerkers, de integratie van DA in de bredere onderneming en eisen 

op het gebied van wet- en regelgeving (Avery & Cheek, 2015). 
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1.2.3 Maturity modellen & Enterprise architectuur 

In de literatuur zijn vele definities van EA te vinden. Shanks et al, (2018) definiëren EA als de huidige 

en wenselijke toekomstige toestanden van de processen, mogelijkheden, applicatiesystemen, gegevens 

en IT-infrastructuur van een organisatie. EA biedt een roadmap om dit doel te bereiken vanuit de 

huidige staat (Shanks et al., 2018). Hieruit is een groot aantal voordelen naar voren gekomen zoals 

verbeterde besluitvorming, verminderde IT-kosten, betere bedrijfs- en IT-alignment, hergebruik van 

middelen en naleving van architectuurkaders (principes, afspraken en standaarden) (Dang & Pekkola, 

2017). Espinosa (2016) maakt de vergelijking tussen EA en DA-activiteiten. Beide gaat het om 

multidisciplinaire activiteiten, gericht op de lange termijn, waarbij het werk grotendeels asynchroon 

wordt uitgevoerd met mogelijke strategische voordelen voor de organisatie. Het vereist beide 

alignement tussen de business en IT. (Proenca, 2017) heeft diverse EA maturity modellen ontwikkeld 

in het EA-domein en omschrijft een maturity model als een bewezen en waardevolle techniek om 

bepaalde aspecten van een proces of organisatie te meten. Het is een instrument om de huidige stand 

van zaken te evalueren en het identificeren van verbeterpunten. De techniek biedt organisaties een 

meetinstrument voor audits en benchmarking, een meetinstrument voor de voortgang van strategische 

businessdoelen en voor begrip van de goede en slechte punten en eventuele kansen. 

1.3 Probleemstelling 
Aangezien data analytics in de publieke sector in toenemende mate worden gebruikt om beslissingen 

te nemen die gevolgen hebben voor individuen en de samenleving in het algemeen, kunnen 

mislukkingen zoals de ‘toeslagen affaire’ niet langer worden getolereerd. Het gebruik van data 

analytics ligt politiek gezien onder een vergrootglas en is meer en meer onderworpen aan strikte 

wettelijke en ethische vereisten. Als in een organisatie op diverse plekken door verschillende business 

teams DA-activiteiten worden uitgevoerd zonder passende inrichting, ondersteuning en sturing 

waarbij gegevensverzamelingen zonder regie worden verzameld, opgeslagen en gebruikt levert dit 

grote risico’s op voor privacy, kwaliteit en security tegen hoge beheerlasten. Er ontstaan binnen de 

organisatie bij de verschillende business teams losse data silo’s met de kans op tegenstrijdige 

uitkomsten. Hierdoor zal een organisatie niet optimaal in staat zijn om de meerwaarde van DA te 

benutten en te verzilveren. Veel grote overheidsorganisaties hebben door de data-explosie de 

gegevenshuishouding niet op orde. Dit geldt ook voor de caseorganisatie, zo bleek uit diverse audits 

voorafgaand aan de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit heeft 

ertoe geleid dat de het management van de caseorganisatie de afdeling gegevensmanagement heeft 

opgericht met als doel een centrale regiefunctie op gegevens. Door middel van diverse DG-trajecten 

dient de afdeling grip op gegevens én de gegevenshuishouding te krijgen. Het management wil naar 

aanleiding van de diverse verbetertrajecten weten hoe volwassen de organisatie op het gebied van 

DAG is en wat er nodig is om verder te verbeteren. 

 

ONDERZOEKSVRAAG: 

Hoe kan het management van een organisatie de volwassenheid van Data Analytics Governance 

bepalen met een maturity model gebaseerd op EA maturity modellen en hoe kunnen benaderingen 

uit de theorie in de praktijk van een overheidsorganisatie zodanig worden toegepast dat 

meerwaarde uit de data analytics gehaald kan worden?     
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1.4 Opdrachtformulering 
Het doel van dit onderzoek is ten eerste om op basis van literatuuronderzoek op valide wijze een 

maturity model voor DAG te ontwerpen. Ten tweede zal in het empirisch deel worden gevalideerd of 

het maturity model in de praktijk ook toepasbaar is en bijdraagt aan de meerwaarde van DA.  

 

ONDERZOEKSVRAAG: 

Hoe kan het management van een organisatie de volwassenheid van Data Analytics Governance 

bepalen met een maturity model gebaseerd op EA maturity modellen en hoe kunnen benaderingen uit 

de theorie in de praktijk van een overheidsorganisatie zodanig worden toegepast dat meerwaarde uit 

de data analytics gehaald kan worden?    

 

DEELVRAGEN: THEORIE/CONTEXT: 

 

1. Wat is de definitie van data analytics governance en hoe kan een organisatie de governance 

ten behoeve van data analytics het beste organiseren?  

2. Welke strategische waarde voegen data analytics toe? 

3. Wat zijn maturity modellen en hoe zien deze in het EA-domein eruit? 

4. Hoe wordt op valide wijze een nieuw maturity model ontwikkeld?  
 

DEELVRAAG: EMPIRISCH ONDERZOEK: 

5. Is het DAG maturity model in de organisatie toepasbaar met als doel strategische meerwaarde 

uit de data analytics te halen?  

1.5 Motivatie/ relevantie  
Het onderzoek probeert een bijdrage te leveren aan de wetenschap op zowel het gebied van DA als 

data governance door toevoeging van een maturity model. In de literatuur zijn diverse maturity 

modellen te vinden zowel op het gebied van data governance en als op het gebied van DA. Een model 

dat beide combineert kon echter niet worden gevonden. Vanuit de wetenschap wordt bovendien 

aanbevolen een maturity model op het gebied van DAG te ontwikkelen dat governance mechanismen 

verbindt aan bepaalde maturity levels (Baijens, 2020).  

 

Het onderzoek is bovendien maatschappelijk relevant omdat het leidt tot een model waarmee kan 

worden gemeten hoe volwassen een organisatie de DAG heeft ingericht. De governance helemaal ten 

aanzien van data analytics is nog volop in ontwikkeling en het onderzoek leidt tot een hulpmiddel om 

organisaties inzicht te geven waar ze staan en waar ze naar toe zouden willen.  
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1.6 Aanpak in hoofdlijnen 
Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek en een empirisch onderzoek. Een vooronderzoek is 

hieraan voorafgegaan. In het vooronderzoek is gesproken met de manager van de afdeling 

gegevensmanagement, een Enterprise architect en de specialistisch adviseur gegevens. Op basis van 

deze gesprekken en het bestuderen van verkregen bedrijfsdocumenten en literatuuronderzoek is 

probleemstelling geformuleerd met een onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen om de 

literatuurstudie en de empirische studie aan te sturen. 

 

 
Figuur 2: Onderzoeksmodel (Verschuren en Doorewaard, 2021) 

Dit model wordt als volgt verwoord: 

 

Stap 1 

Bestudering van de problemen bij de organisatie van governance ten hoeve van de data analytics 

activiteiten. Gebaseerd op gesprekken met deskundigen (vooronderzoek) en op een oriëntatie in de 

bestaande wetenschappelijke literatuur (theorie data analytics governance, theorie strategische waarde 

DA en theorie EA maturity modellen) levert een DAG maturity model op voor data analytics 

governance waarmee de organisatievolwassenheid kan worden gemeten.  

 

Stap 2 

Het DAG maturity model wordt beoordeeld (Becker, 2009) door data-experts van het CIO-office 

(EA- en Domein-architecten), het Data-office (gegevensarchitecten) om toetsen of model in de 

praktijk toepasbaar is en of volwassenheid van DAG een bijdrage levert aan strategische meerwaarde 

van data analytics 

 

Stap 3 

Op basis van de resultaten van de interviews worden aanbevelingen gedaan voor de praktijk.  
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2 Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk staat het theoretisch kader, het vormt de verantwoording van het onderzoek. 

2.1 Onderzoeksaanpak 
In het vooronderzoek is een verkennend literatuuronderzoek verricht en zijn gesprekken met 

deskundigen gevoerd. Op basis van dit vooronderzoek is een probleemstelling geformuleerd en zijn 

twee te onderzoeken domeinen naar voren gekomen, data analytics governance en EA maturity 

modellen en ook hun raakvlak. Het literatuuronderzoek heeft als doel een antwoord te geven op de 

vragen hieronder. 

 

1. Wat is de definitie van data analytics governance en hoe kan een organisatie de governance 

ten behoeve van data analytics het beste organiseren?  

 

2. Wat zijn maturity modellen en hoe zien deze in het EA-domein eruit? 

 

3. Welke strategische waarde voegen data analytics toe? 

 

4. Hoe wordt op valide wijze een nieuw maturity model ontwikkeld? 

 

Het literatuuronderzoek is uitgevoerd met het onderstaande ‘literatuur review proces’ van Saunders, 

et. Al (2019). Dit iteratieve proces kan worden gezien als een opwaartse spiraal, met aan de top het 

eindproduct, een review waarin met een kritische blik naar de literatuur is gekeken. Op deze wijze is 

op een systematische en gestructureerde manier een literatuuronderzoek uitgevoerd. Het doel van deze 

aanpak is antwoord te kunnen geven op de theoretische vragen om daarmee tot een maturity model te 

komen voor DAG waarvan de toepasbaarheid in de praktijk gevalideerd en getoetst kan worden. 

 

 
Figuur 3: literatuur review proces (Saunders et al. ,2019) 
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2.2 Uitvoering 
Er is online literatuur verzameld met het programma Publish & Perish, dit programma biedt 

uitstekende mogelijkheden om de gevonden resultaten te verzamelen te rapporteren en te exporteren. 

De zoekopdracht is uitgevoerd op de Google Scholar repository en na wat schuiven met de parameters 

is uiteindelijk gezocht met de onderstaande zoektermen en filters.  

 

• Analytics Governance Framework (2012-2021, geen citaten en patenten, op sleutelwoorden) 

• Analytics strategic value (2010-2021, geen citaten en patenten, op titel) 

• Enterprise Architecture maturity (2010-2021, geen citaten en patenten op titel) 

 

Voor wat betreft de resultaten van de zoekopdracht naar ‘Enterprise Architecture maturity’ zijn 

weinig tot geen bruikbare én actuele modellen in de wetenschappelijke literatuur gevonden. Dit komt 

naar alle waarschijnlijkheid door het feit dat de meeste maturity modellen door commerciële partijen 

zijn ontwikkeld en niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. Wel is een tweetal review artikelen 

gevonden waarin diverse EA maturity modellen de revue passeren en worden vergeleken. Deze 

artikelen zijn gebruikt. 

 

De initiële resultaten zijn gescreend. De screening vond plaats door het lezen van het abstract en de 

conclusie. Hierbij is gekeken of het document aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 

• Is de publicatie een wetenschappelijk paper of journal? 

• Is de publicatie volledig in PDF beschikbaar en in het Engels of Nederlands? 

• Bevat de publicatie een framework of een maturity model?   

 

Na de screening is de overgebleven literatuur kritisch gereviewd waarbij per document de 

onderstaande vragen zijn beantwoord: 

 

• Wat is het probleem en hoe wordt het onderzoek aangepakt? 

• Welke kernbegrippen staan centraal en hoe worden deze begrippen gedefinieerd? 

• Welke theorieën en modellen worden door de auteur gebruikt? 

• Wat zijn de resultaten en conclusies van het onderzoek? 

• Hoe verhoudt dit artikel zich tot andere publicaties met betrekking tot het onderzoeksgebied 

en wordt er verwezen naar andere artikelen (snowballing)? 

• Hoe kan het onderzoek voor mijn eigen onderzoek worden gebruikt? 

 
Query Resultaten Na Screening Gebruikt Snowballing 

“Analytics Governance Framework” 13 4 5 1 

“Analytics strategic value” 11 4 2 0 

“Enterprise architectuur maturity” 26 8 4 6 

Tabel 1: Query’s en resultaten 
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2.3 Resultaten en conclusies 
In deze paragraaf wordt op basis van de deelvragen informatie verzameld over data analytics 

governance, de strategische waarde die door DA wordt toegevoegd, EA maturity modellen en hoe op 

een wetenschappelijk gefundeerde en valide wijze een DAG maturity model wordt ontwikkeld.  

 

2.3.1 Data analytics governance 

Wat is de definitie van data analytics governance en hoe kan een organisatie de governance ten 

behoeve van data analytics het beste organiseren?  

 

In de wetenschappelijke literatuur is het niet dik bezaaid met definities en frameworks met betrekking 

tot DAG. Avery en Cheek (2015) hebben een eerste aanzet tot een definitie en een framework 

bedacht. Analytics governance wordt in deze publicatie gedefinieerd als: ‘het beleid en de processen 

van een organisatie specifiek gericht op de analytics-functie. Dit houdt in de ontwikkeling en scholing 

van menselijk kapitaal, de integratie van analytics in de rest van de organisatie en de naleving van 

wet- en regelgeving.’ Het analytics governance proces wordt hierbij aangestuurd door vooraf 

gedefinieerde KPI’s en geplaatst binnen een systeem van andere governance frameworks. Analytics 

wordt gezien als zowel een ‘asset’ en een ‘liability’.  

 

 
Figuur 4: System of governance frameworks (Avery & Cheek, 2015) 

Analytics governance kent vier leidende principes: 

• Verantwoording: definities over wie wat, wanneer, waarom en hoe doet. 

• Toegankelijkheid: analyses en rapporten dienen nauwkeurig, beschikbaar, actueel en van 

directe waarde zijn voor belanghebbenden. 

• Community: Vertegenwoordiging van alle relevante bedrijfsonderdelen met volledige 

participatie door management en IT. 

Uniformiteit: definities en beleid voor alle analytics rapporten, terminologie, KPI’s en 

berekeningen, rapportagecycli, informatieverspreiding en routinematige beoordeling van 

governance voor verbeteringen. 

 

Volgens Espinosa (2016) moet (big) data analytics governance worden gezien als een benadering die 

organisaties dienen te gebruiken om analytics initiatieven te definiëren, prioriteren en te monitoren 

en om verschillende soorten en categorieën van gegevens in relatie tot analytics te beheren. Het geeft 

de spelregels en controles waar medewerkers zich aan dienen te houden bij het uitvoeren van de 

analytics werkzaamheden, ook wel control en compliance genoemd.  Het artikel betrekt ook de 

Coördinatie theorie (Malone, 1988) waarin het gaat om het managen van afhankelijkheden tussen 

taken en benadrukt op grond daarvan ook het belang van de coördinatie van de DAG-activiteiten, 

waarbij wegens de vele overeenkomsten de vergelijking met de EA wordt gemaakt. Beide gaat het om 

multidisciplinaire activiteiten, gericht op de lange termijn, waarbij het werk grotendeels asynchroon 

wordt uitgevoerd met mogelijke strategische voordelen voor de organisatie. Het vereist beide een 

goede alignment tussen de business en IT.  

 
Figuur 5: Research framework BDA Coordination and Governance (Espinosa, 2016) 
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Yamada (2019) heeft in zijn Analytics Governance framework een set leidende principes opgesteld 

voor de analytics, data governance en datamanagement domeinen. Het framework heeft met name 

betrekking op het managen van DA-projecten door het coördineren van de het werk en het 

stroomlijnen van de belangen en verwachtingen van de stakeholders. Dit zijn de managers en de 

analytics en datamanagementmedewerkers. Er worden vier fasen onderkend: concept, proof of 

concept, pilot, full deployment. Het model lijkt op CRISP-DM, de standaardmethode voor data 

science activiteiten maar dan met de toevoeging van mijlpijlen tussen de fases voor de aansturing door 

het management. Een belangrijke rol is weggelegd voor de governance board, de 

verantwoordelijkheid voor de synchronisatie van de roadmaps op het gebied van DA, DG, 

infrastructuur en de ontwikkeling van vaardigheden. 

 

 
Figuur 6: Analytics Governance Framework (Yamada, 2019) 

In de ogen van Baijens (2020) levert de toenemende afhankelijkheid van data vele uitdagingen aan 

organisaties om data analytics te managen om zo meerwaarde uit de data te halen. De uitdagingen 

zitten niet zozeer in de technologie maar vooral op managementvlak en cultuur. DAG kan worden 

geïmplementeerd door gebruik te maken van bestaande governance mechanismen uit de IT en data 

governance toegespitst op analytics. Organisaties kunnen deze gebruiken om hun DA-activiteiten te 

beheren en organiseren. Het gaat hier om de volgende governance mechanismen, verdeeld over drie 

categorieën: 

 

• Structurele: organisatiestructuur, coördinatie en alignment, rollen en verantwoordelijkheden.  

• Proces: compliance, monitoring en evaluatie, ontwikkeling (roadmaps) 

• Relationele: communicatie, participatie, samenwerking, educatie en training.  

 

Vertaling van de governance mechanismen naar DAG levert het onderstaande framework. 

 
Figuur 7: Prelimary framework for data analytics governance (Baijens, 2020) 

Volgens Fadler (2021) dient DAG voor de implementatie van de strategie door middel van 

bedrijfsbrede toezichts- en controlemechanismen om ervoor te zorgen dat business requirements 

worden omgezet in data analytics producten, zoals rapportages waarmee nieuwe inzichten worden 

gegenereerd om de besluitvormingsprocessen te verbeteren. Deze activiteiten dienen centraal te 

worden belegd op Enterprise level. Governance bevindt zich op het snijvlak van strategische en 

operationele activiteiten, waarbij alignment en samenwerking tussen business en IT vereist zijn. 

Strategie gaat over de juiste dingen doen, operatie over de dingen juist doen en governance moet 

zorgen dat de juiste dingen goed gebeuren.  
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Figuur 8: Data analytics governance at the intersection of strategy and operations (Fadler, 2021) 

Fadler zit net als Baijens (2020) op de lijn van de governance mechanismen. Deze mechanismen zijn 

nodig om uitdagingen het hoofd te bieden zoals de alignment tussen business users en analytics 

beoefenaars. Een andere wel bekend fenomeen en uitdaging is het feit dat data scientists 80% van hun 

tijd besteden aan het vinden, opschonen en organiseren van hun data. Om deze situatie te verbeteren is 

de alignment tussen business users en datamanagement experts van bijzonder belang. In het 

onderzoek wordt de DAG mechanisme rollen en verantwoordelijkheden en ook de positionering in de 

organisatie in de categorie structurele mechanisme verder uitgewerkt. Hierbij worden twee typen 

rollen onderscheiden, met de Chief Data Officer in de verbindende rol als de ‘grote baas’ van data én 

analytics. 

 

• Data rollen: verantwoordelijk voor datamanagement  

• Analytics rollen: verantwoordelijk voor maken van analytics producten 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 9: Data (links) en Analytics (rechts) rollen en verantwoordelijkheden (Fadler, 2021) 
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2.3.2 Strategische waarde van data analytics 

Welke strategische waarde voegen data analytics toe? 

 

Grover et al (2018) deden onderzoek naar de waarde toevoeging van Big Data Analytics (BDA). Er is 

een framework gemaakt dat de belangrijkste componenten weergeeft en biedt een richtlijn voor hoe 

investeringen in BDA leiden tot strategische waarde. Het onderzoek geeft duidelijk de belangrijkste 

investeringsgebieden aan, niet alleen in IT-infrastructuur, maar ook in menselijk kapitaal en 

strategische positionering. Verder valt af te leiden dat strategische waarde die door BDA wordt 

gecreëerd functioneel en/of symbolisch van aard kunnen zijn. Het linkerdeel van figuur 10 

classificeert deze twee soorten waarde. Functionele waarde (bijv. marktaandeel, financiële prestaties) 

verwijst naar prestatieverbetering die rechtstreeks voortvloeit uit de invoering van BDA, terwijl 

symbolische waarde (bijv. positief merkimago en reputatie, vermindering van de milieudruk) 

grotendeels wordt afgeleid door het ‘signaleringseffect’ van investeringen in BDA. Vanuit het 

‘strategische fit-perspectief’ dient de functionele waarde te worden gezien als de schakel tussen 

technologie en organisatorische taken en symbolische waarde als de schakel tussen technologie en 

organisatieomgeving. Deze twee soorten strategische waarden sluiten elkaar echter niet uit. 

 

 
 

Figuur 10: Waardetoevoeging door (big) data analytics (Grover, 2018) 
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Brand et al (2018) ontwikkelden een framework op basis van de strategische triangel van Moore 

(2000) specifiek gericht op de publieke sector. In tegenstelling tot private bedrijven waar de business 

value van IT gericht is op financiële prestaties gelden voor de publieke sector hele andere maatstaven. 

Hierbij kan gedacht worden aan verbeterde dienstverlening door publieke taken efficiënter, beter en 

goedkoper te maken (Brandt, 2018) De strategische triangel laat zien dat met (big) data analytics 

activiteiten strategische waarde kan worden gecreëerd wanneer voor deze activiteiten legitimiteit en 

support is vanuit het management en er operationele capaciteit is om dergelijke activiteiten uit te 

voeren. In bijlage III staat een vragenlijst waarmee binnen een organisatie een assessment kan worden 

uitgevoerd. 

 

 
Figuur 11: Public value of analytics framework 

 

2.3.3 EA maturity modellen 

Wat zijn maturity modellen en hoe zien deze in het EA-domein eruit? 

 

Proenca (2017) omschrijft een maturity model als een bewezen en waardevolle techniek om bepaalde 

aspecten van een proces of organisatie te meten. Het is een instrument om de huidige stand van zaken 

te evalueren en om verbeterpunten te identificeren. De techniek biedt organisaties een meetinstrument 

voor audits en benchmarking voor de voortgang van strategische business doelen en begrip van de 

goede en slechte punten en de kansen. Een maturity model bestaat meestal uit een aantal dimensies en 

maturity levels. Meyer (2011) stelt hierbij dat maturity modellen doorgaans worden ontworpen voor 

een specifiek domein om de huidige stand van het competentieniveau te bepalen door middel van een 

maturity assessment. EA maturity modellen ondersteunen de verbetering van het EA-domein maar het 

principe en de doelstelling is hetzelfde voor elk ander domein waarvoor een maturity model wordt 

ontwikkeld, namelijk om de prestaties, effectiviteit en efficiëntie van het domein te verhogen. 

Maturity modellen worden vanuit drie perspectieven beschreven. 

 

• Strategie: richting van business en IT (planning, financiën, governance) 

• Architectuur: Business, Applicatie, en technologie  

• Operationeel: dagelijks werk met IT-systemen, project, IT-service en kwaliteitsmanagement.  

 

In de loop der jaren zijn er vele soorten en maten EA maturity modellen ontwikkeld. Het probleem 

met de meeste modellen is dat ze vaak veel te conceptueel van aard zijn waardoor de relevantie maar 

beperkt blijft. Op onderwerp, afdeling of procesgerichte modellen kunnen de relevantie van een model 

vergroten en de kwaliteit verbeteren. Voor het ontwikkelen van nieuwe valide maturity modellen 

dienen eerst andere modellen met elkaar vergeleken te worden (Becker, 2009). In dit kader hebben 

Meyer (2012) en Vallerand (2015) al wat voorwerk gedaan door een analyse uit te voeren op tien 

bestaande en in de literatuur erkende EA maturity modellen. Op basis van de hierboven genoemde 

analyses is allereerst gekeken naar het type van het model. Hierbij is gekozen voor een model 

gebaseerd op karakteristieken. Dit zijn verschillende karakteristieken, criteria, categorieën of 

attributen van een focus gebied. Daarnaast is gekeken of het model ook is gericht op ‘governance’ en 
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bruikbaar is. Tot slot is gekeken of het model in beide analyses voorkomt. Naar aanleiding hiervan 

zijn er vier modellen geselecteerd  

 
Onderwerp EAMM SAMM EAMMF ACMM 

Framework (governance) Hoog Hoog medium Hoog 

Toegevoegde waarde 
(ROI) 

Minder redundantie, Business IT 
Alignment, minder complexiteit in 

systemen, verbeterde 

kennisdeling,verbeterde tracibility 

Verbeterde business 
IT allignment 

Status quo 
identificeren op 

gestrucrueerde wijze 

Bepaling strategische 
richting, zwakke 

plekken identificeren, 

succes IT verbeteren 

Type model  Karakteristieken Karakteristieken Karakteristieken Karakteristieken 

Scope  Strategie Stategie Architectuur Stategie 

Maturity levels 6 5 6 5 

Assessment methode Nascio toolkit survey, snel, niet 

complex 

High level proces uit 

6 stappen, lang en 
complex 

EEAF practices en 

artefacten voor elk 
level, medium lang en 

medium complex 

Vragenlijst, snel, niet 

complex 

Aandachtsgebieden 8 5 4 9 

Tabel 2: Analyse Meyer (2012) 

 
Model Uitgever Meijer (2012) Vallerand 

(2015) 

IT Capability Maturity Framework (IT-CMF) IVI 

 

 

Enterprise Architecture Maturity Model (EAMM)  

 

Nascio 

  

SAMM 
 

LuftMann 

 

 

Enterprise Architecture Capability Maturity Model (ACMM) 

 

US DOC 

  

Enterprise Architecture Management Maturity framework 
(EAMMF) 

GOA 

  

COBIT/VAIT 

 

ITGI 

 

 

Gartner’s IT score for EA 
 

Burke, Gartner  

 

EA maturity assessment 

 

Forrester  

 

Enterprise Architecture Maturity Model  
 

Ross, MIT  

 

Capability maturity model integration (CMMI) 

 

SEI Carnegie Mellon university 

 

 

Tabel 3: Selectie EA modellen (Meyer, 2012 & Vallerand, 2015) 
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Enterprise Architecture Maturity Model (EAMM v1.3, NASCIO, 2003) 

Het Enterprise Architecture Maturity Model (EAMM) is ontwikkeld door de National Association of 

State Chief Information Officers (NASCIO). Het model richt zich met name op overheidsdiensten en 

gaat er van uit dat er een EA-programma is in de organisatie. De scope van het model ligt met name 

op de strategie en meer specifiek op governance. Het model toetst de karakteristieken verdeeld over 

acht aandachtsgebieden van EA. Het model kent hierbij zes maturity levels. Assessment vindt plaats 

met behulp van een standaard survey in de NASCIO toolkit (NASCIO,2003). Het assessment is 

doordat het werkt met een kant en klare vragenlijst snel en niet complex.  

 

 
Figuur 12: EAMM (NASCIO, 2003) 

Enterprise Architecture Management Maturity Framework U.S. Government of Accountability Office 

(EAMMF, GOA v 2.0, 2010) 

Het U.S. Government of Accountability Office (GOA, 2010) heeft het Enterprise Architecture 

Management Maturity Framework ontwikkeld. Het model is met name gericht op de overheid. De 

scope van het model ligt hierbij met name op de architectuur. Het model toetst de karakteristieken van 

EA. Het maturity model kent zeven maturity levels en per aandachtsgebied (EA-management actie, 

Functionele EA gebieden, OMB capability, EA enabler) worden Kritische Proces Indicatoren (KPI’s) 

vastgesteld die betrekking hebben op negenenvijftig EA-aspecten. De KPI’s worden uitgedrukt in 

beoordelingen van een tot vijf. Assessment gaat via de beoordelen van ‘practices’ en artefacten en is 

duurt gemiddeld lang en is gemiddeld complex. 

 

 
Figuur 13: Enterprise Architecture Management (GOA, 2010) 
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Strategic Alignment Maturity Model (SAMM, Luftmann, 2000) 

Het Strategic Alignment Maturity model is ontwikkeld door Luftmann. Het model is vooral gericht op 

de alignment van Business & IT. Deze alignment is ook bij data analytics zeer belangrijk. De scope 

van het model ligt hierbij op de strategie. Het model toetst de karakteristieken verdeeld over zes 

aandachtsgebieden van EA. Het model kent hierbij vijf maturity levels. Assessment vindt plaats met 

behulp van een high level proces uit zes stappen en duurt lang en is complex. 

 

 
    Figuur 14: SAMM (Luftmann, 2000) 

 

 

 

Enterprise Architecture Capability Maturity Model (ACMM, US DOC, v 1.2, 2007) 

Het U.S. Department of Commerce heeft het Architecture Capability Model ontwikkeld. De scope 

van het model is gericht op de strategie. Het toetst de karakteristieken van negen EA-elementen. Er 

zijn zes maturity levels. Assessment bestaat uit een vragenlijstje waarbij elk element een score van nul 

tot vijf krijgt. De gebruikte methode is daarmee snel en niet complex. 

  
Figuur 15: Architecture Capability Maturity model (DOC, 2007) 
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2.3.4 Data Analytics Governance Maturity Model 

Hoe wordt op valide wijze een nieuw maturity model ontwikkeld? 

 

Volgens Becker (2009) zijn maturity modellen voor managers waardevolle instrumenten om de 

huidige stand van een organisatie in kaart te brengen en ook om verbeterpunten te identificeren. Om 

de kwaliteit bij ontwikkeling van dergelijke modellen te verbeteren heeft hij het op wetenschap 

gefundeerde onderstaande procedurele model ontwikkeld met een achttal requirements. Het proces 

begint ten eerste met het definiëren van het probleem. Het probleem dat voorligt is dat er geen 

instrument is om de organisatievolwassenheid van de data analytics governance te meten. Ten tweede 

dient een vergelijking plaats te vinden van bestaande maturity modellen. In dit onderzoek zijn 

hiervoor vier maturity modellen gebruikt vanuit het EA-domein. Ten derde moet een strategie worden 

bepaald voor de ontwikkeling van het model. De strategie is om vanuit data governance frameworks 

in 2.3.1 relevante aspecten te destilleren en deze toe te passen in een nieuw model met behulp van de 

EA-modellen. Vervolgens vanuit de EA-modellen de maturity levels bepalen en bepaalde aspecten op 

het gebied van governance te gebruiken bij de beschrijvingen. Tot slot de uitwerking of ontwikkeling 

van het model. De ontwikkeling vindt in twee iteraties plaats met beoordeling in de praktijk.  

 

 
Figuur 16: Procedureel model voor de ontwikkeling van maturity modellen (Becker, 2009) 
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Er is gekozen om de data analytics governance mechanismen uit het framework van Baijens (2020) te 

gebruiken als basis voor het maturity model verdeeld over drie categorieën.  De mechanismen zijn 

gefundeerd op bestaande en in de wetenschap erkende mechanismen (Baijens, 2020) in het data 

governance domein. Na vergelijking van de analytics governance mechanismen uit dat framework 

met elementen uit de andere geselecteerde data analytics frameworks is ook gebleken dat alle 

mechanismen in meer of mindere mate worden ondersteund. De definities en termen van de andere 

frameworks worden wel gebruikt bij de verdere invulling van het DAG maturity model. Een 

gedetailleerde omschrijving van de analytics governance mechanismen is te vinden in bijlage I. Een 

afbakening van de maturity levels op hoofdlijnen is te vinden in bijlage II. 

 

 

 

 

Na vergelijking van de maturity levels van de vier EA maturity modellen is een vijftal maturity levels 

geselecteerd voor het nieuwe DAGMM. De selectie vond plaats door te kijken of er consensus is 

tussen de levels in de diverse modellen en of de beschrijving voldoet als deze wordt toegepast op de 

organisatie van het DAG proces. 

 
EAMM (2003) SAMM (2000) EAMMF(2010) ACMM (2007) DAGMM (nieuw) 

Level 0: No progam  Stage 0: Creating EA awareness Level 0: none  

Level 1: Informal programme Level 1: Initial ad-hoc proces  Level 1: initial Level 1: Initieel 

Level 2: Repeatable programme Level 2: Commited proces Stage 1: Establishing EA institutional 

commitment and direction 

Level 2: under development Level 2: Gecommiteerd 

Level 3: Well-defined Programme Level 3: Established focus 

proces 

Stage 2: Creating management 

foundation 

Level 3: Defined Level 3: Vastgelegd 

Level 4: Managed Programme Level 4: Improved/managed 

proces 

Stage 3: Developing initial EA’s 

versions 

Level 4: Managed Level 4: Gemanaged 

  Stage 4: Completing and using initial 

EA 

  

  Stage 5: Expanding and evolving EA 

an its use for institutional 

transformation 

  

Level 5: Continuous improving vital 

programme 

Level 5: Optimized proces Stage 6: Continuously improving for 

corportate optimization 

Level 5: Optimizing Level 5: Optimaliseren 

Tabel 5: Vergelijking EA maturity levels 

 

 Analytics Governance mechanismen Avery & Cheek (215 Espinosa Yamada Fadler 

S
tr

u
ct

u
u

r 

Organisatorische structuur    

 

Rollen en verantwoordelijkheden 

    

Coördinatie en alignment 

    

P
ro

ce
s 

Procesmodel 

   

 

Monitoring en evaluatie  

 

 

 

Development (roadmap)   

 

 

R
el

a
ti

o
n
ee

l Gedeelde perceptie 

 

   

Samenwerking 

  

  

Kennisoverdracht 

 

   

 Tabel 4: Toetsing van Baijens (2020) zijn DAG elementen aan andere frameworks 
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Data analytics Governance Maturity model 
 

  

 

 Analytics Governance 

mechanismen 

Level 1: Initieel  Level 2: Gecommitteerd Level 3: Gevestigd Level 4: Gemanaged Level 5: Optimaliseren 

S
tr

u
ct

u
u

r 

Organisatorische structuur      

Rollen en verantwoordelijkheden      

Coördinatie en alignment      

P
ro

ce
s 

Procesmodel      

Monitoring en evaluatie      

Development (roadmap)      

R
el

a
ti

o
n
ee

l 

Gedeelde perceptie      

Samenwerking      

Kennisoverdracht      

Tabel 6: Het nieuw ontwikkelde Data Analytics Governance maturity model, zie bijlage I voor definities en bijlage II voor afbakening van de maturity levels 
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2.4 Doel van het vervolgonderzoek 
In dit hoofdstuk is een DAGMM ontwikkeld op basis van bestaande maturity modellen uit het EA-

domein. Daarnaast is er een vragenlijst opgesteld waarmee een assessment kan worden gedaan om de 

toegevoegde waarde van de data analytics te bepalen, zie bijlage III. De doelstelling van het 

vervolgonderzoek is om het model daarmee in de praktijk bij een overheidsorganisatie toe te passen, 

door het eerst te demonstreren en te evalueren. Dit in overeenstemming met de maturity model 

ontwikkelmethode van Becker et al (2009). Dit levert een wetenschappelijk gefundeerd en gevalideerd 

maturity model op.  

 

Modellen zijn vaak vrij conceptueel van aard en daarom minder relevant en praktisch slecht 

toepasbaar. Het model moet daarom voldoende concreet zijn of worden om in de empirie de laatste 

deelvraag te beantwoorden: ‘Is het DAG maturity model in de organisatie toepasbaar met als doel 

meer waarde uit de data analytics te halen?’.  

 

De hypothese die wordt getoetst luidt: De maturity van data analytics governance beïnvloedt de 

meerwaarde die een organisatie uit de data analytics kan halen, zie figuur 17. Om deze vraag te 

beantwoorden zijn interviews met data-experts nodig, architecten van het CIO-office (EA-architect en 

domeinarchitecten) en het Data-office (gegevensarchitecten). Deze personen houden zich in de 

dagelijkse praktijk bezig met data en governance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 17: conceptueel model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Onafhankelijke variabele Afhankelijke variabele 

Meerwaarde van 
data analytics Maturity DAG 
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3 Methodologie 
In dit hoofdstuk staat de verantwoording van het uitgevoerde empirische onderzoek.  

3.1 Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
In deze empirische fase van het onderzoek wordt antwoord gegeven op de vijfde en laatste 

onderzoeksvraag: ‘Is het DAG maturity model in de organisatie toepasbaar met als doel meer waarde 

uit de data analytics te halen?’  Om deze vraag te beantwoorden dient een onderzoeksmethode en 

bijbehorende strategie te worden bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘the research onion’ van 

(Saunders, 2019) en het 5-stappenplan van Verschuren en Doorewaard (2021, p. 203).  

 

 
Figuur 18: Research onion (Saunders, 2019, p174) 

Er is gekozen voor een diepgaand casestudie onderzoek bij één overheidsorganisatie, een grote 

uitvoeringsorganisatie. Het betreft hiermee een zogenaamde single casestudie. Door de combinatie van 

waarneming op locatie, het voeren van gesprekken en het bestuderen van documenten wordt om een 

casestudie inzicht verkregen in de manier waarop bepaalde processen in de praktijk werken 

(Verschuren en Doorewaard 2021, p. 159). 

Er worden interviews gehouden data-experts van de organisatie, architecten van het CIO-office (EA-

architect) en het data office (gegevensarchitecten), Deze personen houden zich in de dagelijkse 

praktijk bezig met data en governance. Er is sprake van een ‘kwalitatief onderzoek waarin met behulp 

van semigestructureerde interviews met open vragen het DAG maturity model in de praktijk wordt 

getoetst en geëvalueerd volgens de ontwikkelmethode van Becker. Het voordeel van 

(semigestructureerde) interviews met open vragen is dat de vraag indien nodig nog gespecificeerd kan 

worden, waardoor meer gedetailleerde informatie kan worden verkregen (Yin, 2014). Deze aanpak is 

deductief, dit wil zeggen dat de theorie in de literatuur wordt getoetst in de praktijk. Methodische 

triangulatie heeft plaatsgevonden met ‘archival research’ door ook bedrijfsdocumentatie rondom een 

bepaald DAG element te bekijken en te analyseren. Deze documentatie is tijdens de interviews 

opgevraagd. Hierbij wordt het DAGMM als sjabloon gebruikt. 
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3.2 Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel van het onderzoek wordt het DAGMM door 

data-experts beoordeeld. In het tweede deel van het onderzoek wordt via een assessment onderzocht of 

en in welke vorm data analytics strategische waarde oplevert en of de maturity van DAG hieraan kan 

bijdragen.  

 

3.2.1 Beoordeling DAG maturity model & maturity assessment 

Voor de ontwikkeling van het DAGMM is gebruik gemaakt van het procesmodel van Becker (2009). 

De laatste stappen voor de ontwikkeling van een nieuw model betreffen een demonstratie en 

beoordeling door experts in de praktijk. Het vanuit de theorie in de literatuur opgesteld model wordt 

op praktische toepasbaarheid met interviews beoordeeld door zes experts op het gebied van data en 

data governance. Expertise op het vakgebied verhoogt de validiteit. De beoordeling van het maturity 

model is ook gedaan door een Enterprise architect vanuit het CIO-office, die voor de organisatie als 

geheel op strategisch niveau verantwoordelijk is voor de uitwerking van de visie en strategie op het 

gebied van gegevens. Het interviewen van medewerkers van verschillende lagen (operationeel, 

tactisch, strategisch) van de organisatie verhoogt de betrouwbaarheid. Ook wordt de experts gevraagd 

om eventuele relevante bedrijfsdocumenten toe te voegen met betrekking tot de dimensies en 

bijbehorende mechanismen.  

 

3.2.2 Public Value of Analytics assessment  

Het PVA-framework (public value of analytics) biedt een theoretische lens om de strategische waarde 

van data analytics in de publieke sector te beoordelen. Zie hiervoor figuur 11. Met behulp van een 

vragenlijst die de bouwblokken van het framework met elkaar in verband brengt waarbij ook de relatie 

wordt gelegd naar het DAGMM is een assessmentproces vormgegeven. Dit assessment is afgenomen 

bij de zes data-experts. 

3.3 Gegevensanalyse 
Zoals in de eerste paragraaf is aangegeven wordt voor dit onderzoek een deductieve onderzoeksaanpak 

gebruikt, dit wil zeggen dat de theorie in de literatuur wordt getoetst in de praktijk. Er worden zes 

interviews gehouden en documentanalyses gedaan waarmee het DAGMM wordt gevalideerd hierbij 

worden tevens vragen gesteld over de strategische meerwaarde van data analytics en in welke mate de 

volwassenheid van DAG hier een bijdrage aan kan leveren. Voor de documentanalyse wordt gebruik 

gemaakt van documenten die worden benoemd én zijn verstrekt door de experts. De verzamelde 

gegevens in het eerste deel van het onderzoek de interviews worden opgenomen en samengevat en 

gebruikt om per dimensie en bijbehorende mechanismen te analyseren of ze geschikt zijn om te 

worden gebruikt en/of deze nog aanpassing behoeven. Hierbij geldt dat ten minste drie van de zes 

experts de dimensie en bijbehorende mechanismen geschikt vinden. Als door middel van 

bedrijfsdocumentatie kan worden aangetoond dat de caseorganisatie ten aanzien van de betreffende 

dimensie en mechanisme wat heeft georganiseerd wordt het mechanisme altijd als geschikt bevonden. 

Het is dan immers een relevant gegeven voor de organisatie.  

3.4 Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
Deze paragraaf beschrijft hoe wordt geborgd dat het onderzoek op een verantwoorde manier is 

opgezet, waarbij rekening is gehouden met betrouwbaarheid, validiteit en ethische aspecten. Tot slot 

komen ook de hiaten in het onderzoek aan bod.   

 

3.4.1 Validiteit 

Validiteit kan worden opgedeeld in interne en externe validiteit. Interne validiteit verwijst naar de 

mate waarin bevindingen kunnen worden toegeschreven aan interventies in plaats van zwakke punten 

in de onderzoeksopzet. Het gaat daarom om de kwaliteit van het onderzoek, waarbij de opzet van het 

onderzoek geschikt dient te zijn om de juiste gegevens te meten. Om de validiteit van DAGMM te 

toetsen zijn ten eerste van alle elementen in het model definities opgenomen. Voorts is het DAGMM 

voorgelegd aan zes data-experts, waarbij ook werd gevraagd of het model meet wat het beoogd te 

meten. Hiermee wordt de constructvaliditeit geborgd, ofwel in welke mate een instrument of 
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toetsingskader meet wat beoogd wordt te meten. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, p. 215). Op 

deze wijze is getracht om op een zo valide mogelijke manier een nieuw maturity model te 

ontwikkelen. Externe validiteit verwijst naar de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Om de 

externe validiteit te verhogen is voor de interviews gezocht naar data-experts die inhoudelijk kennis 

hebben en werkzaam zijn op het gebied van data en data governance. Een nadeel is dat er sprake is van 

een single casestudie. Een multicase studie verhoogt de generaliseerbaarheid van de resultaten van het 

onderzoek.   

 

3.4.2 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van een onderzoek verwijst naar de mate waarin een onderzoek herhaald kan 

worden en of er onder dezelfde omstandigheden ook dezelfde resultaten gevonden zullen worden 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, p. 213). Om de betrouwbaarheid te vergroten is in dit hoofdstuk 

tot in detail beschreven hoe de onderzoeksopzet eruitziet, welke methoden en technieken worden 

gebruikt en welke stappen hierbij worden genomen en waar de uitwerkingen zijn te vinden. Dit 

verhoogt de betrouwbaarheid en herhaalbaarheid. De interviews zijn kwalitatief van aard en daarmee 

lastiger herhaalbaar. Om de betrouwbaarheid te verhogen is getracht de interviews op basis van de 

DAGMM te structureren en af te nemen met een terugkoppeling van de data-expert. 

 

3.4.3 Ethische aspecten 

In ieder onderzoek dienen ethische aspecten gewaarborgd te worden.  In de literatuur is aantal 

algemene ethische kwesties opgesteld die ook in dit onderzoek worden gevolgd en gerespecteerd.    

 
Algemene ethische kwesties 

Integriteit, eerlijkheid en openheid Recht om zich terug te trekken 

 

Respect 

 

Vertrouwelijkheid en anonimiteit  

 

Vermijden van schade 

 

Verantwoordelijkheid bij analyseren en rapporteren 

Privacy Naleven afspraken naleven afspraken 

Vrijwillige deelname  

 

Veiligheid 

Geïnformeerde toestemming  
 

 

 

 

Daarnaast kent elke fase van een onderzoek nog een aantal specifieke ethische aspecten. Voor dit 

onderzoek betekent dit een tweetrapsraket. Ten eerste wordt gebruik gemaakt van een ‘consent form’ 

ofwel een toestemmingsformulier (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, p. 269), zie hiervoor bijlage 

III-B. In dit formulier staan afspraken over de publicatie, bewaartermijnen van de data en wordt 

toestemming gegeven dat het interview wordt opgenomen en deelname vrijwillig is waarbij te allen 

tijde zonder opgave van reden kan worden teruggetrokken. Ten tweede zijn na afname van het 

interview de resultaten voorgelegd en is om goedkeurig gevraagd om de gegevens te mogen 

gebruiken. Hierbij geldt dat alle verzamelde persoonsgerelateerde gegevens vertrouwelijk behandeld 

en geanonimiseerd worden. Alle respondenten hebben na afloop van het interview en het inzien van de 

samenvatting van het interview het toestemmingsformulier ondertekend. 

 

3.4.4 Hiaten 

Het onderzoek kent twee hiaten. Ten eerste betreft het een single casestudy. Een multicase studie zou 

de betrouwbaarheid, validiteit en met name generaliseerbaarheid verhogen. In verband met de 

beschikbare tijd en de beperkte toegankelijkheid tot andere overheidsdiensten door het coronavirus 

kon maar bij een organisatieonderzoek worden gedaan. Ten tweede kan er omdat de onderzoeker 

werkzaam is bij de caseorganisatie, sprake zijn van ‘researcher bias’. Waardoor er factoren zouden 

kunnen zijn die vooringenomenheid veroorzaken bij de onderzoeker waarbij de uitkomsten een 

bepaalde kant op worden gestuurd.  

 

Tabel 7: Ethische aspecten (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, p. 264) 
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4 Resultaten 
In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van het onderzoek beschreven en worden de resultaten van het 

onderzoek gepresenteerd. 

4.1 Beschrijving van het onderzoeksproces 
In deze paragraaf staat een beschrijving van de onderzoeksmethode, de caseorganisatie en de 

gehanteerde aanpak met betrekking tot de analyse van de data. 

 

4.1.1 Onderzoeksmethode 

Het onderzoek is uitgevoerd met een deductieve en kwalitatieve benadering uitgevoerd in de vorm van 

een single casestudie. Met behulp van semigestructureerde interviews en documentanalyse en een 

conceptueel model is getoetst of de elementen in de op basis van het in de literatuur ontwikkelde 

maturity model voorkomen bij de caseorganisatie en relevant zijn om in de praktijk de volwassenheid 

van DAG te bepalen. Met als doel om daarmee strategische meerwaarde uit data analytics te halen. 

Het empirisch onderzoek bestaat uit twee delen In het eerste deel van het onderzoek wordt 

informatie (data) verzameld over de praktische toepasbaarheid van het DAGMM. In het 

tweede deel wordt informatie (data) verzameld of en hoe data analytics strategische 

meerwaarde kan leveren voor een publieke organisatie en in welke mate de volwassenheid 

van data analytics governance hieraan kan bijdragen. Dit alles met als doel om de vijfde 

deelvraag te kunnen beantwoorden: ‘Is het DAG maturity model in de organisatie toepasbaar 

met als doel meerwaarde uit de data analytics te halen?’ 
 

4.1.2 De caseorganisatie 

De caseorganisatie waar het onderzoek is uitgevoerd is een grote uitvoeringsorganisatie binnen de 

rijksoverheid op het gebied van onderwijs. Het is een gegevensverwerkende fabriek waarbij de 

grondstof bestaat uit data, het product is data en data worden ervan afgeleid om producten en 

processen te verbeteren. Anders dan commerciële bedrijven is de dienstverlening gestoeld op wet- en 

regelgeving en is er geen winstoogmerk. De organisatie verwerkt op grote schaal persoonsgegevens en 

moet hierbij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de systemen en 

processen hierop inrichten. De organisatie is groeiende om compliant te worden aan deze verordening. 

Om dit te borgen heeft de organisatie de afdeling gegevensmanagement opgericht. Een onderdeel van 

deze afdeling vormt het Data-Office. Er is een organisatie breed data governance programma om de 

informatiehuishouding op orde krijgen en om grip op de gegevenshuishouding te krijgen. In de context 

van het onderzoek is de organisatie dus geschikt omdat het beschikt over een schat aan data en de 

organisatie met hedendaagse technische mogelijkheden zoals data analytics allerlei inzichten wil 

verwerven uit data vanuit eigen en andere bronnen om daarmee de dienstverlening te verbeteren. 

Daarnaast is er een programma op het gebied van data governance dat ernaar streeft om compliant met 

de gegevens om te gaan en de data hygiëne op orde te krijgen. Het onderzoek is uitgevoerd onder drie 

data-experts die werkzaam zijn bij het CIO-office en drie data-experts werkzaam bij het Data-Office. 

 

CIO-Office 

Het CIO-office is ingesteld met het oog op de behoefte aan een op strategisch niveau in de organisatie 

(be)sturende, visievormende en richtende functie op het gebied van de informatiehuishouding en is 

verantwoordelijk voor de Enterprise Architectuur.  

Data-Office 

Het Data-office voorziet de organisatie in de behoefte naar een vertaling van gegevenskaders, geeft 

richting mee over hoe om te gaan met gegevens (opslag, gebruik, beheer, verwerking) en over hoe aan 

te sluiten bij initiatieven over duurzaam gebruik van gegevens in o.a. de onderwijsketen. Daarbij 

vertaalt het Data-office toekomstige trends op het gebied van gegevens.     
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4.1.3 De data-experts 

Het ontwikkelde DAGMM vormt samen met het ‘Public Value of Analytics’-framework de basis voor 

de vragen welke tijdens de semigestructureerde interviews worden gesteld. Het is daarom van belang 

dat de data-experts vanuit hun functie en rol ervaring en kennis hebben van data in de breedste zin van 

het woord. Hierbij valt te denken aan datamanagement, data governance, gegevensarchitectuur of data 

analytics platformen en processen. Dit verhoogt de validiteit. Voor dit onderzoek zijn daarom data-

experts gekozen die werkzaam zijn als architect en vanuit hun functie op operationeel, tactisch of 

strategisch managementniveau richting geven en kaders stellen op het gebied van data. Doordat de 

data-experts vanuit hun eigen rol en management perspectief de vragen beantwoorden krijg je een 

totaalbeeld van de organisatie. Dit vergroot ook de betrouwbaarheid. Alle data-experts zijn interne 

medewerkers binnen de rijksoverheid, waardoor zij vrijuit kunnen antwoorden. Bij externe 

gedetacheerde specialisten bestaat de kans op sociaal wenselijke en niet kritische antwoorden op de 

vragen omdat zij hun opdrachtgever niet in diskrediet willen brengen  

 

Allereerst is ter kennismaking en introductie een afspraak gemaakt met de zes data-experts om 

toestemming te vragen om mee te werken aan het onderzoek. In verband met Covid-19 zijn alle 

contacten met de data-experts per e-mail en digitaal via het Webex platform afgenomen. In een 

individuele online sessie is hierbij eerst aan elke respondent een korte toelichting gegeven over de 

achtergrond en aanleiding van het onderzoek en wat het belang is om het interview met hen af te 

nemen. Nadat de data-experts toestemming hebben verleend zijn de afspraken voor de interviews 

ingepland. Ter voorbereiding op het interview hebben de data-experts een interview protocol 

gekregen, zie hiervoor bijlage III-A t/m III-E. Met daarin toestemmingsverklaring, 

achtergrondinformatie en twee vragenlijsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Functie Rol Managementniveau 

1 Enterprise Architect 

(interne focus) 

Enterprise architect functie is gepositioneerd binnen CIO 

Office. Verantwoordelijk voor de EA en bewaking van het 

geheel en samenhang en algemene principes voor de inrichting 

van processen en systemen binnen de organisatie. Er zijn 

binnen verschillende domeinen. Daar liggen 

domeinarchitecturen aan ten grondslag.  Daarnaast betrokken 

bij een aantal grote verandertrajecten en initiatieven die 

processen en systemen raken.  

 

Strategisch 

2 Domein-architect 

gegevens 

Werkzaam bij CIO-office met aspectgebied gegevens. Dit is 

een groot domein want het betreft de hele organisatie 

Strategisch 

3 Domein-architect 

informatieproducten 

Werkzaam bij CIO-office met aspectgebied 

informatieproducten ter ondersteuning en ontwikkeling van 

het beleid. 

Strategisch 

4 Specialistisch 

adviseur gegevens 

Werkzaam bij Data-Office Advisering van de strategische en 

tactische laag over hoe ze moeten omgaan met gegevens. 

Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de 

gegevensmanagementfunctie. Samengevat: het inhoudelijk 

geweten van de organisatie op het gebied van gegevens. 

Tactisch/strategisch 

5 Gegevensarchitect  Werkzaam bij Data-Office o.a. betrokken bij het in kaart 

brengen van het BI en analytics landschap schakel tussen 

tactisch naar operationeel 

Operationeel/Tactisch 

6 Gegevensarchitect  Werkzaam bij Data-Office o.a. betrokken bij nieuwe 

gegevensopslag (data hub) voor data analytics tactisch naar 

operationeel 

Operationeel/Tactisch 

Tabel 8: Functie, rollen en managementniveau data-experts 
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4.2 Aanpak onderzoek & data analyse 
Het empirisch onderzoek vindt plaats volgens de systematiek in figuur 18. Het literatuuronderzoek 

heeft het DAGMM opgeleverd als onafhankelijke variabele en het PVA-framework als afhankelijke 

variabele. Vanuit het conceptueel model in figuur 17 is de volgende hypothese opgesteld: De maturity 

van data analytics governance beïnvloedt de meerwaarde die een organisatie uit de data analytics kan 

halen. Om dit te toetsen worden semigestructureerde interviews gehouden met een duur van 90 

minuten. Het interview is opgeknipt in twee delen. In het eerste deel wordt gevraagd naar praktische 

toepasbaarheid van het DAGMM en wordt een maturity score gegeven Tot slot wordt gevraagd naar 

eventuele verbetersuggesties voor het model. In het tweede deel van het interview worden vragen 

gesteld over de strategische meerwaarde van data analytics en in welke mate de volwassenheid van 

DAG hier een bijdrage aan kan leveren. Voordat de semigestructureerde interviews met de data-

experts zijn afgenomen is een proefinterview gehouden om te zorgen dat eventuele onduidelijkheden 

in het interviewprotocol vooraf al zijn gladgestreken. Dit proefinterview heeft 120 minuten geduurd. 

De bevindingen naar aanleiding van het proefinterview zijn verwerkt in het interviewprotocol. De 

resultaten van het proefinterview zelf zijn ook meegenomen in de data verzameling. De interviews 

worden samengevat en er vindt validatie van de modellen plaats vervolgens wordt met behulp van de 

resultaten de empirische en laatste deelvraag van het onderzoek beantwoord. 

 
Figuur 19: Systematiek onderzoeksopzet 

4.2.1 Data verzamelen I: DAGMM in de praktijk  

Aan zes data-experts is op basis van de vragenlijst in bijlage III-D per mechanisme in het DAGMM 

(hierna: topic) gevraagd naar praktijkvoorbeelden en/of een bedrijfsdocument waarin het topic wordt 

beschreven om te kijken of de organisatie al iets heeft georganiseerd met betrekking tot het topic. Ook 

is gevraagd of het topic relevant is voor het model met als reden om de topics in het model te valideren 

Vervolgens is aan de data-experts gevraagd de organisatie op basis van het DAGMM een score te 

geven per topic. Tot slot wordt gevraagd of de expert aanvullingen of verbetersuggesties heeft voor het 

DAGMM-model als geheel. 

 

4.2.2 Data analyseren I: DAGMM in de praktijk  

Het DAGMM heeft van zichzelf al een gecategoriseerde structuur, daarom is gekozen om de gegeven 

antwoorden van de experts per DAGMM-mechanisme te analyseren in plaats van te transcriberen en 

coderen. Aan de hand van de gegeven antwoorden is per topic gevalideerd of het mechanisme 

toepasbaar is. Een topic is valide en toepasbaarheid als het relevant wordt geacht én ook bevestigd met 

onderbouwing van die relevantie of een praktijkvoorbeeld van de huidige situatie of een verwijzing 

naar een bedrijfsdocument, waarin elementen van het topic ook daadwerkelijk worden beschreven. 

Aan de hand van de gegeven scores en antwoorden wordt per topic een samenvatting gegeven van de 

huidige situatie en per expert de DAG maturity van de organisatie vastgesteld. Op basis van de 

resultaten en verbetersuggesties met betrekking tot het model als geheel kan het DAGMM worden 

aangepast en/of worden aanbevelingen gedaan de praktijk en voor verder onderzoek. Zie hiervoor 

bijlagen IV,V en VI. 
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4.2.3 Data verzamelen II: Strategische meerwaarde van DA 

Aan zes data-experts is op basis van het PVA-framework, zie figuur 11 met behulp van een vragenlijst 

een assessment gehouden, zie bijlage III-E. In de vragenlijst heeft elke punt van de triangel van het 

PVA-framework een topic nummer. Per topic nummer zijn er twee vragen. De gesloten vragen gaan in 

op de vraag of er legitimiteit en ondersteuning is voor de toepassing van data analytics en of de 

toepassing hiervan operationeel haalbaar is. De open vragen gaan vervolgens in op de vraag welke 

strategische publieke waarde de data analytics activiteiten zouden kunnen opleveren. Tot slot is 

gevraagd in welke mate de volwassenheid van data analytics governance een bijdrage kan leveren in 

de creatie van die strategische waarde.  

 

4.2.4 Data analyseren II: Strategische meerwaarde van DA 

Aangezien het assessment zie hiervoor bijlage III-E voor een groot deel een gecategoriseerde structuur 

heeft is gekozen om de gegeven antwoorden van de experts per topic samen te vatten en analyseren in 

plaats van te transcriberen en coderen. Aan de hand van de gegeven antwoorden voor de topics 

legitimiteit en operationele haalbaarheid is gekeken of de expert deze bevestigend kan beantwoorden 

gelet op de situatie in de praktijk. Een topic is valide als een meerderheid van de experts de bij het 

topic horende vragen bevestigend hebben beantwoord. Voor strategische waarde wordt gekeken naar 

het type in de citaten van de data-experts. Als een type wordt benoemd en wordt ondersteund door een 

praktijkvoorbeeld door een meerderheid van de experts geldt dat in de organisatie strategische waarde 

wordt gecreëerd met behulp van data analytics activiteiten indien ook de eerste twee topics 

bevestigend werden beantwoord. Voor de laatste vraag over de volwassenheid van DAG in relatie tot 

de creatie van strategische waarde wordt gekeken of de expert dit onderbouwd kan bevestigen. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van citaten. 

4.3 Resultaten 
In deze paragraaf staat een beschrijving van de resultaten.  

 

4.3.1 Resultaten deel I: Toepasbaarheid DAGMM 

Om het eerste gedeelte van deelvraag: ‘Is het DAG maturity model in de organisatie toepasbaar met 

als doel meerwaarde uit de data analytics te halen?’, te kunnen beantwoorden is onderzocht of de 

beschreven mechanismen en maturity levels van de dimensies gebruikt kunnen worden als 

meetinstrument voor het beoordelen van de organisatievolwassenheid van de DAG. Na 

documentanalyse worden in de volgende drie paragrafen per dimensie de resultaten weergegeven plus 

de beoordeling van de maturity bij de caseorganisatie. De laatste paragraaf in deze sectie toont de 

resultaten van de verbetersuggesties van de data-expert voor het model. 

 

4.3.1.1 Analyse bedrijfsdocumenten 
Naar aanleiding van de interviews hebben de experts de hieronder staande documenten gestuurd ter 

onderbouwing van een bepaald topic voor de beoordeling van het DAGMM. In de documentanalyse, 

zij hiervoor bijlage IV is gekeken of een topic in het document is beschreven. Dit leverde de 

onderstaande resultaten op. 

Naam document Omschrijving Onderbouwing DAG-mechanisme(n) 

Eindrapport Operational Intelligence 1.0 Het rapport betreft de organisatorische 
bouwblokken voor de uitvoerende processen 

Rollen en verantwoordelijkheden 

Eindrapport Business Intelligence 1.0 Het rapport betreft de organisatorische 

bouwblokken voor het omzetten van gegevens 

naar bedrijfs- en beleidsinformatie 

Structuur, rollen en 

verantwoordelijkheden, roadmap 

Eindrapport Kennis Management 1.0 Het rapport betreft de organisatorische 

bouwblokken voor de uitvoerende processen 

Kennisoverdracht 

Strategie caseorganisatie-2019-2023 1.0 De (IV-)strategie brengt in kaart waar de 

organisatie staat en wat er nodig is. 
Gekoppeld aan de koers van de organisatie 

voor de komende jaren en de ontwikkelingen 

in de buitenwereld 

Geen onderbouwing voor een 

mechanisme 

220128 GM autorisatiematrix Autorisatie matrix met rollen en 

verantwoordelijkheden 

Rollen en verantwoordelijkheden 

Inhuurformulier_ICT_caseorganisatie_5.01 Inhuurformulier data scientist Rollen en verantwoordelijkheden 

Tabel 9: Resultaten analyse bedrijfsdocumenten 
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4.3.1.2 Dimensie structuur 
De dimensie gaat over de in inbedding van de data analytics functie in de organisatie en de daarbij 

behorende beslissingsrechten, (Baijens, 2020).  

 
 Analytics Governance 

mechanismen 

 Expert 1 Expert 2 Expert 3 Expert 4 Expert 5 Expert 6 

S
tr

u
ct

u
u

r 

Organisatorische structuur Maturity score 1 1 2 1 1 2 
Mechanisme 

toepasbaar 
      

Rollen en 

verantwoordelijkheden 

Maturity score 1 1 1 1 1 1 
Mechanisme 

toepasbaar 
      

Coördinatie en alignment Maturity score 1 1 1 1 1 1 
Mechanisme 

toepasbaar 
      

Tabel 10: Resultaten dimensie Structuur 

Organisatorische structuur 

De organisatorische structuur heeft betrekking op de inbedding in de organisatie. Hierbij geven de 

experts aan dat de data analytics functie op dit momenteel decentraal belegd is bij meerdere 

afdelingen, (Baijens, 2020). Er is nog geen formeel beeld van hoe de inbedding er precies zou moeten 

uit komen te zien zijn maar er zijn wel diverse initiatieven.  

 

Rollen en verantwoordelijkheden 

De data analytics functie vereist nieuwe rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie, (Baijens, 

2020). Met betrekking tot rollen en verantwoordelijkheden is er volgens de experts nog geen sprake 

van een geformeerde data analytics functie met een formele inbedding. De rollen als data analist, 

onderzoeker, data scientist, business analytics analist en architect zijn wel beschreven in het 

geanalyseerde bedrijfsdocument Eindrapport Business Intelligence.  

 

Coördinatie en alignment 

Dit mechanisme vereist een comité dat de promotie en ondersteuning van de meerwaarde van data 

analytics promoot en de activiteiten prioriteert en ondersteunt. Het bestaat onder andere uit managers 

van de business, (Baijens, 2020). Op hoger niveau is er geen alignment om na te denken over de 

toegevoegde waarde van data analytics. Wel is er een afdeling gegevensmanagement en een 

gegevensraad die over vraagstukken op het gebied van gegevens nadenken. De organisatie kent geen 

Chief Data Officer (CDO), die door het bedrijf heen sjouwt om te kijken wat er voor data is en hoe er 

producten van gemaakt van kunnen worden.  

 

Toepasbaarheid mechanismen  

Een mechanisme is toepasbaar als het relevant wordt geacht én ook is bevestigd met onderbouwing 

van die relevantie of een praktijkvoorbeeld van de huidige situatie of een verwijzing naar een 

bedrijfsdocument, waarin elementen van het topic ook daadwerkelijk worden beschreven. Het krijgt 

dan een groene kleur. Is hieraan niet aan voldaan dan krijgt topic een rode kleur. Zie hiervoor bijlage 

V. De maturity score is gegeven op basis van de maturity levels in het DAGMM, zie hiervoor bijlage 

VI. Voor deze dimensie zijn de mechanismen door alle experts als relevant beschouwd. Een expert 

geeft bijvoorbeeld aan dat de inbedding van de data analytics functie een van de belangrijkste business 

drivers is waarmee de organisatie in staat is effectief uitvoering te geven aan wettelijke taken in de 

toekomst, waarbij coördinatie en alignment als randvoorwaarde worden genoemd waarlangs data 

analytics zich ontwikkelt. Een andere expert geeft aan dat een comité ook ethische aspecten belichten 

bij de toepassing van data analytics. 
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4.3.1.3 Dimensie proces 
De proces dimensie van data analytics governance heeft betrekking op routines voor de realisatie, 

evaluatie en ontwikkeling van data analytics processen, (Baijens, 2020). 

 
 Analytics Governance 

mechanismen 

 Expert 1 Expert 2 Expert 3 Expert 4 Expert 5 Expert 6 

P
ro

ce
s 

Procesmodel 

 

Maturity 

score 
1 1 1 1 1 1 

Mechanisme 

toepasbaar 
      

Monitoring en evaluatie  Maturity 

score 
geen score 1 1 1 1 1 

Mechanisme 

toepasbaar 
      

Development (roadmap) 

 

Maturity 

score 
2 2 1 2 2 2 

Mechanisme 

toepasbaar 
      

Tabel 11: Resultaten dimensie Processen 

Procesmodel 

Procesmodellen ondersteunen in gestructureerde en efficiënte wijze om analytics activiteiten uit te 

voeren, (Baijens, 2020). Op dit moment is er nog geen procesmodel vastgelegd voor de integratie van 

data analytics als aparte discipline hoe je dat integreert in je overige processen. Met een gedeelde 

werkwijze met mogelijkheden tot hergebruik en standaardisatie. Het data analytics werk wordt wel 

uitermate geschikt geacht voor agile werken vanwege het kort cyclische karakter.  

 

Monitoring en evaluatie 

Met behulp van monitoring en evaluatie kan de consistentie van analytics processen verbeteren en kan 

worden bijgestuurd. Ook kan worden bepaald of aan de business behoefte wordt voldaan en kan de 

ROI in kaart worden gebracht, (Baijens, 2020). Aan monitoring en evaluatie wordt momenteel nog 

niet gedaan. Een expert noemt de enige vorm van monitoring dat zijn klachten. Voor wat betreft de 

ROI van data analytics is er ook niets. Dit is voor een overheidsorganisatie ook lastig te bepalen, 

maatschappelijke waarde werd in dit verband nog wel genoemd. Ook de vraag of data analytics altijd 

nut moet hebben is gesteld, omdat soms nieuwe verkregen inzichten geen toegevoegde waarde 

opleveren. 

 

Development (roadmap) 

Er dient een roadmap te komen om te verzekeren dat data analytics zich ontwikkelt naar de doelen en 

strategie van de organisatie, hierbij hoort ook een maturity model, (Baijens, 2020). Er is geen formele 

roadmap voor de data analytics functie. Wel zijn er diverse richtinggevende documenten die met wat 

fantasie als een roadmap gezien kunnen worden.  

 

Toepasbaarheid mechanismen  

Een mechanisme is toepasbaar als het relevant wordt geacht én ook is bevestigd met onderbouwing 

van die relevantie of een praktijkvoorbeeld van de huidige situatie of een verwijzing naar een 

bedrijfsdocument, waarin elementen van het topic ook daadwerkelijk worden beschreven. Het krijgt 

dan een groene kleur. Is hieraan niet aan voldaan dan krijgt topic een rode kleur. Zie hiervoor bijlage 

V. De maturity score is gegeven op basis van de maturity levels in het DAGMM, zie hiervoor bijlage 

VI. Voor deze dimensie zijn de mechanismen door het merendeel van de experts als relevant 

beschouwd. Het procesmodel wordt door een data-expert zelfs randvoorwaardelijk geacht om 

überhaupt onderzoek te kunnen doen en om te professionaliseren. Een andere expert geeft aan dat het 

procesmodel niet te rigide moet zijn waardoor flexibiliteit verloren gaat. Ad hoc analyses moeten 

mogelijk blijven. Monitoring en evaluatie is relevant als stuurmechanisme voor het management of om 

ervan te kunnen leren. Een roadmap zegt dat er is nagedacht wat er te verbeteren valt en in welke 

volgorde. Het belang van een Chief Data Officer (CDO) wordt aangestipt door twee experts als 

sponsor en voor het leiden en richting geven op dit gebied. De organisatie heeft deze functie niet 

ingericht momenteel, wel zijn er op dit vlak initiatieven. Op basis van de roadmap kan een organisatie 

gericht werken aan de ontwikkeling van de data analytics functie. Als er geen roadmap is, weet een 

organisatie niet of er goede ontwikkeling worden uitgevoerd. Met een roadmap kan een organisatie 

mensen meenemen op reis.  
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4.3.1.4 Dimensie relationeel 
De relationele dimensie van data analytics governance zegt hoe organisaties het werk moeten 

organiseren in termen van onderlinge relaties tussen mensen en groepen, (Baijens, 2020). 

 
 Analytics Governance 

mechanismen 

 Expert 1 Expert 2 Expert 3 Expert 4 Expert 5 Expert 6 

R
el

a
ti

o
n
ee

l 

Gedeelde perceptie Maturity score 2 3 1 1 1 1 
Mechanisme 

toepasbaar 
      

Samenwerking Maturity score geen score 1 1 1 1 1 
Mechanisme 

toepasbaar 
      

Kennisoverdracht Maturity score 2 2 1 1 1 1 
Mechanisme 

toepasbaar 
      

Tabel 12: Resultaten dimensie Relationeel 

Gedeelde perceptie 

Uitkomst data analytics is onzeker. Organisatie moet ervoor open staan, dit vereist mindset bij 

management. Medewerker moet bepaalde mate van autonomie hebben, (Baijens, 2020). 

Er is nog geen sprake van een gedeelde perceptie of dat de organisatie zoekende is om een gedeelde 

perceptie te creëren. Van een stuk bewustwording is wel degelijk sprake op zowel uitvoerend, tactisch 

en strategisch niveau. Voor wat betreft autonomie van de specialist wordt integriteit genoemd, waarbij 

de specialist tegenover de beslisser kan komen te staan. De vaak Tech-savvy specialisten zijn heel 

autonoom in hun werkzaamheden en worden niet beïnvloed door opdrachtgevers/management.  

 

Samenwerking 

Data analytics is een expertise die multidisciplinair wordt uitgevoerd en vereist samenwerking en 

communicatie, (Baijens, 2020). Voor samenwerking is er formeel niets ingericht. Adhoc is er wel 

sprake van samenwerking. Dit gebeurt op basis van persoonlijke initiatieven en er wordt niet op 

gestuurd. Onderling zijn er wat 'kennissessies' gehouden. Op een afdeling ontstaat al wel een data 

analytics teams met verschillende disciplines en ook de business en compliance 

 

Kennisoverdracht 

Kennis en overdracht van expertise is belangrijk. De organisatie moet sessies beleggen en voldoende 

doen aan scholing van de medewerkers, (Baijens, 2020). Er wordt wel aan kennisoverdracht gedaan. 

Deels formeel bijvoorbeeld opleidingen en cursussen ook in de vorm van leertrajecten op het 

vakgebied. Er is nog geen mechanisme voor vastgelegd. Er is een academie voor interne 

gegevensoverdracht waarin dingen worden gedeeld. Ook is er een keer per maand een 

kennisdeelsessie met demo's. 

 

Toepasbaarheid 

Een mechanisme is toepasbaar als het relevant wordt geacht én ook is bevestigd met onderbouwing 

van die relevantie of een praktijkvoorbeeld van de huidige situatie of een verwijzing naar een 

bedrijfsdocument, waarin elementen van het topic ook daadwerkelijk worden beschreven. Het krijgt 

dan een groene kleur. Is hieraan niet aan voldaan dan krijgt topic een rode kleur. Zie hiervoor bijlage 

V. De maturity score is gegeven op basis van de maturity levels in het DAGMM, zie hiervoor bijlage 

VI. Voor deze dimensie worden de mechanismen door het merendeel van de experts als relevant 

beschouwd. Zonder gedeelde perceptie heb je een verkeerde voorstelling wat DA kan betekenen met 

risico dat het verkeerd wordt ingevuld of gerealiseerd. Relatie met de investering hierin en wat eruit 

komt. Ook als er niets uitkomt dat hoort bij het proces. Samenwerking heb je nodig om dit tot een 

succes te maken het is niet een functie die je in je eentje kunt uitvoeren. Kennisoverdracht is relevant 

omdat het een relatief nieuw vakgebied betreft dat nog volop in ontwikkeling is. Er moet gezamenlijk 

over nagedacht worden om elkaar er ook beter in te maken. 
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4.3.1.5 Verbetersuggesties DAGMM 
Hieronder staan de resultaten van de open vraag naar verbetersuggesties voor het DAGMM, zie 

hiervoor bijlage III-D. 

Tabel 13: Verbetersuggesties DAGMM 

4.3.2 Resultaten deel II: Strategische meerwaarde van DA 

Om het tweede gedeelte van deelvraag: ‘Is het DAG maturity model in de organisatie toepasbaar met 

als doel meerwaarde uit de data analytics te halen?’, te kunnen beantwoorden is onderzocht of er 

voor de toevoeging van ‘public value’ in de vorm van strategische waarde op basis van big data & 

analytics activiteiten legitimiteit en support van het bevoegde gezag en operationele capaciteit 

aanwezig is in de organisatie. Vervolgens hoe deze strategische waarde eruitziet. Tot slot in welke 

mate de volwassenheid van DAG bijdraagt aan de toevoeging van de strategische meerwaarde.  

 

4.3.2.1 Public value of analytics assessment 
   Expert 1 Expert 2 Expert 3 Expert 4 Expert 5 Expert 6 

Legitimiteit en 

ondersteuning 

Legitimiteit en 

ondersteuning 
      

Maatschappelijk draagvlak       
Operationele capaciteit Operationeel haalbaar       

Verbetering operational 

capabilities 
      

Strategische waarde 

(oorsprong) 

Verbeterde stragegische 

besluitvorming 
      

Verbeterde operational 

excellence 
      

Strategische waarde 

(typen) 

Symbolisch       
Signalering       
Herding       
Efficiency       
Coördinatie       
Beslisondersteuning       

Tabel 14: Resultaten assessment 

In tabel 14 staat een samenvatting van de resultaten van het PVA-assessment, zie hiervoor bijlage VII. 

Voor alle topics geldt een groene kleur bij een bevestiging en een rode kleur als het topic niet kon 

worden bevestigd. Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van experts hebben geantwoord dat er 

legitimiteit en ondersteuning en ook operationele capaciteit in de organisatie aanwezig is om (big) data 

analytics activiteiten uit te voeren. Dit zijn de twee ingrediënten om strategische waarde te creëren. De 

oorsprong van deze strategische waarde wordt met name gevonden in de verbeterde operational 

excellence. Het type waarde dat wordt gecreëerd ziet met name op verbetering in de efficiency en 

beslisondersteuning. 

  

Expert Verbetersuggestie(s) 

1 • Compliancy vraagstuk, bijvoorbeeld AVG, beveiliging, privacy en ethische vraagstukken. Gebondenheid aan en bijblijven met wet- en regelgeving is voor dit type 

bedrijf van belang.  

• Kennisoverdracht: definitie uitbreiden: belangrijk is voor de DA-functie dat het transparant moet zijn 

• Samenwerking aanpassing definitie: materiedeskundige (de business) samen conclusies te trekken op basis van de data.   

2 • Monitoring en evaluatie: De organisatie heeft heel veel te maken met wet- en regelgeving als voorwaarde waar onder gewerkt moet worden. Organisatie moet 

voldoen aan business en maatschappelijke behoefte en laatstgenoemde is vertaald naar wet- en regelgeving. En met benoeming maatschappelijke behoefte dan heb 

je ook je resultaat en kun je je ROI opstellen.  

 

3 • Toetsing DAGMM aan kenniswiel data governance van de rijksoverheid 

• Architectuur wordt gemist, dit is ook onderdeel van de governance 

 

4 • Onderscheid organisatie breed perspectief en afdeling breed perspectief 

• Data kant wordt gemist, in model van Leavit gebruikt voor de ontwikkeling van bedrijfsfuncties mens, techniek en proces. Sinds een aantal jaren is hier data aan 

toegevoegd.  

 

5 • Er is geen level 0  

• Awareness zou onderdeel kunnen uitmaken van definitie 

 

6 • Niet alle assen van capabilities zijn vertegenwoordigd in het model, zoals tooling. 

 



31 

 

4.3.2.2 Bijdrage volwassenheid van DAG aan strategische meerwaarde van DA 
 

 Expert 1 Expert 2 Expert 3 Expert 4 Expert 5 Expert 6 

DAG maturity en 

strategische waarde 

toevoeging 

      

Tabel 15: Resultaten DAG maturity en strategische waarde toevoeging 

Tabel 15 toont de resultaten uit bijlage VII. Een groene kleur wordt getoond als de expert met een 

onderbouwing aan heeft bevestigd dat de volwassenheid van DAG bijdraagt aan het realiseren van de 

strategische meerwaarde van data analytics. Een rode kleur geldt als hieraan niet is voldaan. In 

principe zijn alle experts het erover eens dat een governance van de data analytics en de 

volwassenheid hiervan bijdraagt aan het realiseren van strategische meerwaarde bij het uitvoeren van 

data analytics activiteiten. Hieronder enkele interessante citaten van de experts.  

 

Expert 1 

“Volwassenheid van DAG is belangrijk. Er zijn verschillende onderdelen om de strategische waarde 

creëren. We doen alles op basis van data. Data biedt de mogelijkheid tot nieuwe inzichten, daarvoor is 

governance van groot belang.” 

 

Expert 2 

“De relatie is 1-op-1, als je een bepaald niveau van governance laat zien en een bepaald niveau van 

volwassenheid dat de strategische waarde op dat niveau gevoeld gaat worden.”  

 

Expert 3 

“Als je een stuurmechanisme hebt moet je dat gebruiken. Het is niet de vraag of de organisatie het wil, 

de organisatie heeft geen keus. De wereld gaat verder en beweegt zich deze kant op en als je niet 

meedoet ben je hopeloos verloren.” 

 

Expert 4 

“De enige manier om hier op effectieve manier invulling aan te geven. De DA-functie kan alleen maar 

toegevoegde waarde bieden als de governance is ingericht.”  

 

Expert 5 

“Governance is nodig voor de strategische waarde, omdat je het anders niet structureel het gaat doen.” 

 

Expert 6 

“Als DAG niet goed is ingericht benut je niet de volle potentie van je DA.”   
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5 Discussie, conclusies en aanbevelingen 
Dit hoofdstuk begint met een discussie over de onderzoeksresultaten met daarin een reflectie op de 

resultaten en het onderzoeksproces. Daarna volgt de conclusie met een antwoord op de deelvragen en 

de centrale onderzoeksvraag. Tot slot volgen aanbevelingen voor de praktijk en voor 

vervolgonderzoek. 

5.1 Discussie – reflectie 
In deze paragraaf worden de resultaten van het empirisch onderzoek in hoofdstuk 4 gepositioneerd ten 

opzichte van de resultaten uit het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 met daarin ook een reflectie op de 

resultaten. Om hiermee antwoord te geven op deelvraag 5: ‘Is het DAG maturity model in de 

organisatie toepasbaar met als doel meerwaarde uit de data analytics te halen?’  Daarna volgt een 

reflectie op het onderzoeksproces. 

 

5.1.1 Toepasbaarheid DAGMM 

Het fundament van het DAGMM is het DAG framework, zie figuur 7. De in het framework genoemde 

dimensies en bijbehorende mechanismen worden door andere frameworks in de literatuur ondersteund. 

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er nog maar weinig onderzoek is gedaan naar het DAG als 

aparte tak binnen de al langer bestaande systemen van governance frameworks. Maturity modellen op 

het gebied van DAG zijn in de literatuur niet te vinden. De ontwikkeling van een DAGMM levert 

daarom een aanvulling op voor de wetenschap. Daarnaast is een dergelijk model voor organisaties een 

handig hulpmiddel om de volwassenheid van de DAG te bepalen. 

 

De maturity levels in het DAGMM vinden hun basis in bestaande en in de literatuur gevalideerde 

maturity modellen uit de wereld van de Enterprise Architectuur. Helaas zijn de modellen wat 

verouderd, maar de meer recente modellen zijn allen commercieel van aard en niet in de literatuur 

gevalideerd. De rol van EA is overigens verder vrij beperkt in het onderzoek en is ook meer gebruikt 

omdat het viel binnen het kader van onderzoek: ‘de rol van EA in een (big) data ecosysteem’.  Ware 

het niet, dat Espinosa (2016) de vergelijking DA(G) met de EA maakt. Waarbij in beide domeinen het 

gaat om multidisciplinaire activiteiten, gericht op de lange termijn, waarbij het werk grotendeels 

asynchroon wordt uitgevoerd met mogelijke strategische voordelen voor de organisatie. Het vereist 

beide een goede alignment tussen de business en IT. Er geldt daarom voor beide een afdeling 

overstijgend ofwel een organisatie breed perspectief. Dit wordt ook door de EA-architect bevestigd: 

“'Bij design' worden al een aantal fundamenten neergezet en capabilities opgesteld waar de 

organisatie over moet beschikken in relatie tot gegevens. Onderdeel daarvan is doen van analyses, 

maar denk ook aan toegang tot data en beschikbaar stellen van data. DA moet niet los worden gezien, 

het gaat om alle onderdelen om kwalitatieve analyses te doen.”. Al met al is er dus wel degelijk een 

rol weggelegd en zijn er raakvlakken met de EA.  

 

Het ontwikkelen van een valide maturity model gaat op basis van een iteratief proces, zie hiervoor 

figuur 16. Het begint met het vergelijken van bestaande maturity modellen. Daarna worden de 

elementen in het model, zoals dimensies, kenmerken en levels bepaald. Wat er dan volgt is een demo  

in de praktijk en een evaluatie. Op basis de feedback wordt het model in een aantal iteraties verbeterd 

en uiteindelijk vastgesteld. Het model heeft dan ook draagvlak in de organisatie. Omwille van de tijd 

heeft er wel een demo plaatsgevonden en is feedback op het model verzameld, Het DAGMM is in de 

praktijksituatie met behulp van semigestructureerde interviews met zes architecten met expertise op 

het gebied van data gevalideerd. Hierbij is getoetst of de genoemde mechanismen in het DAGMM 

relevant zijn om de maturity te meten. Echter het iteratieve proces is daar gestopt waardoor het model 

nog niet volledig valide is. Wat er ook nog ontbreekt is een goede survey om het maturity assessment 

geautomatiseerd af te nemen.  Uit het empirisch onderzoek is naar voren gekomen dat alle 

mechanismen in het model gevalideerd konden worden als relevant en daarom toepasbaar zijn om de 

maturity te meten. De theorie is hier in lijn met de praktijk. De architecten hebben ook 

verbetervoorstellen gedaan voor het model. Het gaat hier om de verfijning van de definities van de 

mechanismen, toevoeging van een mechanisme en toevoeging van maturity level 0. Met betrekking tot 

de DAG maturity van de organisatie zelf is het opvallend dat door alle experts ondanks dat zij 
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werkzaam zijn op verschillende strategische lagen in de organisatie min of meer gelijk wordt ingeschat 

op alle mechanismen. Over het algemeen geldt level 1 en bij uitzondering een uitschieter naar level 2. 

Dit betekent dat er niets of alleen op adhoc basis of informele wijze processen met betrekking tot de 

organisatie van het DAG mechanisme zijn gedefinieerd en dat Business & IT niet geharmoniseerd en 

aligned zijn (DOC, 2007, Luftmann, 2000). De experts hebben van tevoren geen contact met elkaar 

gehad en waren eigenlijk ook tijdens de interviews heel erg benieuwd naar de scores van de anderen. 

Deze scores impliceren dat voor de organisatie de data analytics governance nog echt in de 

kinderschoenen staat. Dit vormt overigens wel een gevaar voor de validiteit, wellicht kijken 

organisaties waar data analytics governance een veel hogere maturity heeft heel anders aan tegen deze 

DAG mechanismen. Het feit dat de DAG nog in de kinderschoenen staat rechtvaardigt overigens wel 

gekozen architecten met expertise op het gebied van data zij de organisatie richting, kaders en 

richtlijnen zouden moeten geven voor de inrichting op dit gebied. Zou op dit moment een andere 

onderzoeksgroep zijn geselecteerd dan is de kans aanwezig geweest dat zij de vragen uit het interview 

minder goed zouden kunnen beantwoorden. 

 

5.1.2 Strategische meerwaarde van DA 

Voor de bepaling van de strategische waarde van data analytics is gebruik gemaakt van het public 

value of analytics framework (PVA), zie figuur 11 dat is geënt op de strategische triangel van Moore. 

In het PVA framework kan met behulp van data analytics strategische publieke waarde worden 

toegevoegd als er sprake is van legitimiteit en operationele capaciteit. Als laatste werd gevraagd naar 

het type strategische waarde dat is gecreëerd, zie hiervoor figuur 10. Uit de resultaten van de 

interviews waarbij gebruik is gemaakt van een assessment (vragenlijst) in de bijlage van het PVA 

framework blijkt dat er in de organisatie legitimiteit en operationele capaciteit is om data analytics 

activiteiten uit te voeren en daarmee strategische waarde te creëren. Er werden ook diverse typen 

genoemd en bijbehorende voorbeelden. Meerwaarde wordt momenteel met name gerealiseerd door 

gebruik te maken van operational analytics waarmee het IT-landschap wordt beheerd. Dit levert met 

name een stuk efficiency en signalering op. Daarnaast wordt analytics gebruikt voor onderzoek met als 

doel beslisondersteuning ter voorbereiding en evaluatie van beleid. Voor een overheidsorganisatie is 

het kwantificeren en meten van de strategische meerwaarde een lastige kwestie die niet altijd in geld 

of tijd valt uit te drukken. Er speelt ook zoiets als het maatschappelijk belang zoals veiligheid, 

publieke gezondheid of onderwijs. Deze typen worden wel benoemd in het PVA-model maar deze zijn 

niet opgenomen in de vraagstelling in verband met die kwantificeerbaarheid.  Als met behulp van 

operational analytics er minder beheerders nodig zijn om het ICT-landschap in de lucht te houden dan 

kan een organisatie op basis van DA efficiënter werken en bespaart het kosten. Terwijl als bepaald 

beleid met behulp van DA wordt geëvalueerd en vervolgens blijkt dat het beleid moet worden 

aangepast kan dit aangepaste beleid per saldo best meer kosten. Echter het maatschappelijk belang van 

onderwijs mogelijk maken is er wel mee gediend. Tot slot is nog aan de data experts gevraagd naar de 

bijdrage van DAG maturity aan de meerwaarde van data analytics. Uit de resultaten, zie paragraaf 

4.3.2.2 blijkt samengevat dat alle experts aangeven dat de maturity van DAG bijdraagt aan de 

meerwaarde van data analytics activiteiten. Ook hiervoor geldt net als in de vorige alinea dat de 

bijdrage lastig te kwantificeren en te meten is. 

 

5.1.3 Reflectie op het onderzoeksproces 

De interviews zijn online op afstand afgenomen. Na twee jaren thuiswerken is de gebruikte techniek 

inmiddels stabiel en volwassen geworden. De experts waren buitengewoon toegankelijk en open en 

eerlijk in hun antwoorden. De gekozen experts waren bovendien goed in staat de vragen in het 

interview te beantwoorden over het model en de maturity van de organisatie. Zij beschikten hiervoor 

over voldoende kennis en expertise op het gebied van data. Het onderzoeksproces kent wel twee 

hiaten. Ten eerste betreft het een single casestudie. Een multicase studie zou de betrouwbaarheid, 

validiteit en met name generaliseerbaarheid verhogen. In verband met de beschikbare tijd en de 

beperkte toegankelijkheid tot andere overheidsdiensten door het coronavirus kon maar bij een 

organisatieonderzoek worden gedaan. Ten tweede kan er omdat de onderzoeker werkzaam is bij de 

caseorganisatie, sprake zijn van ‘researcher bias’. Waardoor er factoren zouden kunnen zijn die 

vooringenomenheid veroorzaken bij de onderzoeker waarbij de uitkomsten een bepaalde kant op 

worden gestuurd.   
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5.2 Conclusie 
In deze paragraaf staat een samenvatting van de antwoorden op de deelvragen. Op basis van deze 

resultaten wordt een conclusie getrokken met betrekking tot de centrale onderzoeksvraag.  

 

1. Wat is de definitie van data analytics governance en hoe kan een organisatie de governance 

ten behoeve van data analytics het beste organiseren?  

Data analytics governance wordt in de literatuur gedefinieerd als: ‘Bedrijfsbrede toezichts- en 

controlemechanismen gericht op data analytics activiteiten. Dit houdt in de inbedding en integratie 

van de data analytics functie in de organisatie en de bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden 

(Baijens, 2020). Het gaat om de processen om analytics initiatieven te definiëren, prioriteren en te 

monitoren en om verschillende soorten en categorieën van gegevens in relatie tot analytics te beheren. 

Het geeft de spelregels en controles waar medewerkers zich aan dienen te houden bij het uitvoeren 

van de analytics werkzaamheden, ook wel control en compliance genoemd (Espinosa, 2016). Tot slot 

omvat het de ontwikkeling, scholing en organisatie van menselijk kapitaal’ (Avery & Cheek, 2015). 

 

2. Welke strategische waarde voegen data analytics toe? 

De strategische waarde die data analytics toevoegen kunnen symbolisch en functioneel van aard zijn. 

Functionele waarden zoals efficiency, coördinatie en beslisondersteuning verwijzen naar 

prestatieverbetering. Terwijl symbolische waarde wordt afgeleid door het ‘signaleringseffect’. Voor 

overheidsorganisaties geldt dat de strategische waarde vaak ook gelegen ligt in het maatschappelijk 

belang, zoals publieke gezondheid, veiligheid, onderwijs. 

 

3. Wat zijn maturity modellen en hoe zien deze in het EA-domein eruit? 
Een maturity model kan worden gedefinieerd als: een instrument om de huidige stand van zaken te 

evalueren en om verbeterpunten te identificeren. De techniek biedt organisaties een meetinstrument 

voor audits en benchmarking voor de voortgang van strategische business doelen en begrip van de 

goede en slechte punten en de kansen. Vanuit de EA-architectuur zijn vier maturity modellen 

bestudeerd.  

 
4. Hoe wordt op valide wijze een nieuw maturity model ontwikkeld?  

Een maturity model wordt op valide wijze ontwikkeld met behulp van het procesmodel van Becker 

(2009), waarbij bestaande maturity modellen worden vergeleken. Vervolgens worden dimensies en 

aspecten gekozen die relevant zijn voor de beoordeling van de maturity. Tot slot na demonstratie en 

evaluatie in de praktijk verbeteringen van het model in een aantal iteraties. Voor dit onderzoek is in 

grote lijnen het proces gevolg met als eindresultaat een data analytics governance maturity model.  

 
5. Is het DAG maturity model in de organisatie toepasbaar met als doel meerwaarde uit de data 

analytics te halen?  

Vanuit het empirisch onderzoek is naar voren gekomen dat het DAGMM toepasbaar is in de praktijk 

en ook dat de volwassenheid van DAG een bijdrage kan leveren aan de meerwaarde van data analytics 

activiteiten. 

 

Aan de hand van de voorgaande antwoorden kan vervolgens de nu volgende centrale onderzoeksvraag 

worden beantwoord: Hoe kan het management van een organisatie de volwassenheid van Data 

Analytics Governance bepalen met een maturity model gebaseerd op EA maturity modellen en hoe 

kunnen benaderingen uit de theorie in de praktijk van een overheidsorganisatie zodanig worden 

toegepast dat meerwaarde uit de data analytics gehaald kan worden?  De volwassenheid van DAG 

kan met behulp van het ontwikkelde DAGMM worden gemeten. Verder is naar voren gekomen dat de 

mate van volwassenheid van DAG bijdraagt om daarmee meerwaarde uit data analytics te halen. Het 

DAGMM is echter voor het management op dit moment nog niet breed toepasbaar omdat het nog niet 

helemaal af en valide is, zo is de feedback uit de praktijk nog niet verwerkt, ontbreken goede definities 

per maturity level en ontbreekt er een goede survey, waarmee geautomatiseerd getest kan worden. Het 

model kan wel als basis worden gebruikt maar moet eerst in een aantal iteraties verder ontwikkeld 

worden om dan ook echt de valide status te verwerven. 
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5.3 Aanbevelingen voor de praktijk  
In deze paraaf staan op basis van het uitgevoerde onderzoek een tweetal aanbevelingen voor de 

caseorganisatie. 

 

Als eerste wordt aanbevolen om een Chief Data Officer (CDO) aan te stellen. Tijdens de interviews is 

naar voren gekomen dat de organisatie momenteel geen CDO heeft. In de literatuur is van het 

DAGMM de dimensie structuur het mechanisme rollen en verantwoordelijkheden verder uitgewerkt, 

zie figuur 9. Hierbij worden twee type rollen onderscheiden en gedefinieerd namelijk datamanagement 

rollen en data analytics rollen. De CDO fungeert in deze als de verbindende rol en als de ‘grote baas’ 

van data én analytics. De CDO kan ook het comité voorzitten zoals genoemd in het DAGMM-

mechanisme coördinatie & alignment. Dit comité promoot de toegevoegde waarde van analytics en 

zorgt ervoor dat de analytics projecten worden geprioriteerd en de vereiste ondersteuning ontvangen. 

 

Als tweede wordt aanbevolen om in of naast de bestaande data governance programma’s een data 

analytics governance framework te implementeren. Dit gelet op de door de zes experts min of meer 

unaniem afgegeven lage maturity scores op alle onderdelen van de data analytics governance van de 

eigen organisatie Onderdeel van dit framework zou dan ook zijn het opstellen van een roadmap en een 

periodieke meting van de volwassenheid. 

5.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek  
In deze paragraaf worden op basis van het uitgevoerde onderzoek de hieronder staande aanbeveling 

gedaan voor verder onderzoek. 

 

Het ontwikkelde DAGMM kan als basis dienen om gebruikt te worden als meetinstrument. Er zijn 

echter nog een aantal iteraties met demonstraties en evaluatie in de praktijksituatie nodig om het een 

valide meetinstrument te maken. Het is handig om hierbij meteen de onderzoeksgroep en/of 

overheidsorganisatie uit te breiden.  

 

Met behulp van de in dit onderzoek verzamelde verbetersuggesties van de experts kan het model al 

flink worden verbeterd. Het gaat hier enerzijds om een aantal definities van kenmerken. Bijvoorbeeld 

toevoeging bij het mechanisme monitoring en evaluatie ‘voldoen aan wet- en regelgeving’, omdat dit 

in de praktijk van een overheidsorganisatie van groot belang is, daarmee borg je ook meteen 

compliancy vraagstuk. Anderzijds door toevoeging van mechanismen zoals transparantie van 

gebruikte processen en algoritmen. 

 

Een nadere uitwerking van de diverse volwassenheidsniveaus dient ook te worden onderzocht, zodat 

nog beter en objectiever zichtbaar wordt gemaakt aan welke elementen moet zijn voldaan wil een 

organisatie in een volgend volwassenheidsniveau terecht komen. Aan de hand van deze verdere 

verfijning kan dan een vragenlijst/survey worden gemaakt waarmee een respondent door de vragen te 

beantwoorden geautomatiseerd en snel tot een volwassenheidsscore komt.  
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Bijlage I: Omschrijving DAG mechanismen  

 
 

 
 

 Analytics Governance 

mechanismen 

Omschrijving 

S
tr

u
ct

u
u

r 

Organisatorische structuur Inbedding in de organisatie om de behoefte vanuit de diverse business 

units te begrijpen. Er zijn 3 types te onderscheiden: centraal, 

decentraal en hybride afhankelijk van de specifieke context van de 

organisatie prevaleert de een boven de ander, (Baijens, 2020). 

 

Rollen en 

verantwoordelijkheden 

Data analytics vereisen nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. De 

rollen delen de verantwoordenlijkheid in de organisatie voor de 

beschikbaarheid van resources, monitoren van de data analytics 

activiteiten, ontwikkeling van een data analytics platform, een 

architectuur en analytics oplossingen. Tevens is een rol weggelegd 

om de kwaliteit van de analytics activiteiten te toetsen, (Baijens, 

2020). 

Coördinatie en alignment Data analytics activiteiten vinden door hele organisatie plaats. Er 

dient een comité te komen dat de toegevoegde waarde van analytics 

promoot om ervoor te zorgen dat de analytics projecten worden 

geprioriteerd en de vereiste ondersteuning ontvangen. Comité bestaat 

uit managers van verschillende afdelingen, (Baijens, 2020). 

P
ro

ce
s 

Procesmodel Procesmodellen ondersteunen een gestructureerde en gecontroleerde 

manier om data analytics projecten om een efficient manier uit te 

voeren. Er zijn diverse modellen beschikbaar zoals CRISP-DM. Een 

agile werkwijze helpt tevens om snel te reageren bij een wijziging van 

de omstandigheden, (Baijens, 2020). 

Monitoring en evaluatie Monitoren en evalueren kan de consistentie van analytics processen 

verbeteren. De organisatie kan bijsturen en monitoren of aan de 

business behoefte wordt voldaan. Tevens kan de ROI in kaart worden 

gebracht, (Baijens, 2020). 

Development (roadmap) Er dient een roadmap te komen om te verzekeren dat data analytics 

ontwikkelt naar de doelen en strategie van de organisatie. Een 

maturity model is een hulpmiddel waarmee deze roadmap kan worden 

gemaakt, (Baijens, 2020). 

R
el

a
ti

o
n
ee

l 

Gedeelde perceptie Uitkomst van data analytics is vaak onzeker. De organisatie moet 

hiervoor open staan (failure) dit vereist bij het management een 

andere mindset. De analytics medewerker moet een bepaalde mate 

van autonomie hebben in zijn werkzaamheden, (Baijens, 2020). 

Samenwerking Data analytics is een expertise die multidisciplinair wordt uitgevoerd  

en vereist hierbij dan ook samenwerking. Communicatie is dan ook 

cruciaal. Er zouden hiervoor communicatie, kanalen een community 

(vakgroep) moeten worden opgericht, (Baijens, 2020).  

Kennisoverdracht Kennis en overdracht van expertise is belangrijk. Skills bestaan uit 

technologie, modelleren, analytics, data en business kennis. De 

organisatie moet kennisoverdracht sessies belegeggen, medewerkers 

voldoende scholen door bijvoorbeeld een in-house analytics 

leertraject aan te bieden, (Baijens, 2020). 
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Bijlage II: Omschrijving DAG maturity levels op hoofdlijnen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Maturity level Omschrijving 

1 Initieel Niet of alleen op adhoc basis of informele wijze zijn processen met betrekking tot de 

organisatie van het DAG mechanisme gedefinieerd. Business & IT zijn niet geharmoniseerd 

en aligned. (DOC, 2007, Luftmann, 2000) 

2 Gecommitteerd De organisatie heeft zich gecomitteerd om de processen met betrekking tot de organisatie van 

het DAG mechanisme formeel vast te leggen en om business & IT te alignen. (Luftmann, 

2000) 

3 Vastgelegd De organisatie heeft processen met betrekking tot de organisatie van het DAG mechanisme 

vastgelegd ook om business & IT te alignen. (Luftmann, 2000) Over de noodzaak voor 

compliance componenten om te conformeren aan de standaarden en metrics om de 

performance te meten is overeenstemming. (Nascio, 2003) 
4 Gemanaged De organisatie heeft alle processen rondom het DAG mechanisme vastgelegd en ingericht. 

De metrics van de processen worden verzameld, geanalyseerd en er wordt indien nodig naar 

gehandeld. (Nascio, 2003) 

5 Optimaliseren De processen met betrekking tot het DAG mechanisme zijn volwassen. Er is sprake van een 

‘continuously improving vital program’. Hierbij worden strategische targets gesteld voor 

effectiviteit en efficiëntie op basis van business en technische doelen. Er zijn voortdurende 

verfijningen en verbeteringen op basis van het begrip van de impact die veranderingen 

hebben op deze processen. (Nascio, 2003) 
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Bijlage III-A: Interview protocol 

 
Het interviewprotocol bestaat uit de volgende onderdelen 

 

- Toestemmingsverklaring 

- Informatie: data analytics governance maturity model (DAGMM) 

- Vragenlijst DAGMM incl. definities & assessment 

- Vragenlijst strategische meerwaarde van data analytics 

 

Duur interview: 1 uur 30 minuten 
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Bijlage III-B: Interview protocol Toestemmingsverklaring  
 

Onderzoeksproject: Een data analytics governance maturity model 

Onderzoeksteam: Nick Roggen, Frans Mofers.  

 

• 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. 

• 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 geef toestemming om het interview op een geluidsdrager op te nemen. 

• 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 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, verantwoordelijke onderzoeker, 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 III-C: Interview protocol informatieblad  
 

Achtergrond 

Data worden door velen het nieuwe goud genoemd. De meeste overheidstaken zijn datagedreven, in de 

publieke sector worden daarvoor op grote schaal data ingewonnen. Met behulp van data analytics kan 

de dienstverlening richting de klant verder verbeterd. Hierbij kan gedacht worden aan verbeterde 

dienstverlening door publieke taken efficiënter, beter en goedkoper te maken. De betrouwbaarheid van 

de data, de gehanteerde processen en de technieken moet hierbij wel gewaarborgd zijn. Dat laatste is 

belangrijk, want het gebruik van algoritmes bij data analytics activiteiten zijn de laatste tijd ook zeer 

negatief in het nieuws geweest, vanwege gevallen waarin de inzet heeft geleid tot ongelijke 

behandeling met soms desastreuze gevolgen. Een goede governance van de data & analytics 

activiteiten is daarom onontbeerlijk. 

 

Op basis van de literatuur kan data analytics governance worden gedefinieerd als: ‘Bedrijfsbrede 

toezichts- en controlemechanismen gericht op data analytics activiteiten. Dit houdt in de inbedding en 

integratie van de data analytics functie in de organisatie en de bijbehorende rollen en 

verantwoordelijkheden. Het gaat om de processen om analytics initiatieven te definiëren, prioriteren en 

te monitoren en om verschillende soorten en categorieën van gegevens in relatie tot analytics te beheren. 

Het geeft de spelregels en controles waar medewerkers zich aan dienen te houden bij het uitvoeren van 

de analytics werkzaamheden, ook wel control en compliance genoemd. Tot slot omvat het de 

ontwikkeling, scholing en organisatie van menselijk kapitaal’.  

 

De volwassenheid van een organisatie kan worden gemeten met een maturity model. De techniek biedt 

organisaties een meetinstrument om in de organisatie van een proces de huidige stand van zaken te 

bepalen en te evalueren en het identificeren van verbeterpunten. Voor dit onderzoek is op basis van data 

analytics governance frameworks en Enterprise Architecture volwassenheidsniveaus een nieuw maturity 

model ontwikkeld. Voor een beoordeling van de praktische toepasbaarheid van het model is een 

vragenlijst opgesteld per governance mechanisme, waarbij direct ook een maturity assessment wordt 

afgenomen. Tot slot is er een korte vragenlijst over de strategische meerwaarde van data analytics en de 

relatie met data analytics governance. 

  
Data Analytics Governance Maturity Model 
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Bijlage III-D: Interview protocol Vragenlijst & DAGMM maturity assessment  
 

 

 

DAGMM Maturity Assessment 

Dimensie Omschrijving Topic Analytics Governance 

mechanismen 

Omschrijving Vragen  

Structuur De kern van deze 
dimensie ziet op de 

inbedding van de data 

analytics functie in de 
organisatie en de daarbij 

behorende 

beslissingsrechten  

1 Organisatorische structuur Inbedding in de organisatie om de behoefte vanuit de diverse business units te begrijpen. 
Er zijn 3 types te onderscheiden: centraal, decentraal en hybride afhankelijk van de 

specifieke context van de organisatie prevaleert de een boven de ander. (Baijens, 2020) 

Hoe is de data analytics functie ingebed in de organisatie en waarom is hiervoor gekozen? (Praktijkvoorbeeld/bedrijfsdocument) 

Is dit een relevant kenmerk voor het DAGMM, waarom?  

Op welk maturity level zit de organisatie momenteel? 

2 Rollen en verantwoordelijkheden Data analytics vereisen nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. De rollen delen de 

verantwoordelijkheid in de organisatie voor de beschikbaarheid van resources, monitoren 

van de data analytics activiteiten, ontwikkeling van een data analytics platform, een 
architectuur en analytics oplossingen. Tevens is een rol weggelegd om de kwaliteit van de 

analytics activiteiten te toetsen. (Baijens, 2020) 

Hoe heeft de organisatie de specifieke rollen en verantwoordelijkheden rondom data analytics activiteiten ingericht? 

(praktijkvoorbeeld/bedrijfsdocument) 

Is dit een relevant kenmerk voor het DAGMM, waarom?  

Op welk maturity level zit de organisatie momenteel? 

3 Coördinatie en alignment Data analytics activiteiten vinden door hele organisatie plaats. Er dient een comité te 

komen dat de toegevoegde waarde van analytics promoot om ervoor te zorgen dat de 
analytics projecten worden geprioriteerd en de vereiste ondersteuning ontvangen. Comité 

bestaat uit managers van verschillende afdelingen. (Baijens, 2020) 

Hoe zorgt de organisatie voor de coördinatie en alignment van de data analytics activiteiten? (praktijkvoorbeeld/bedrijfsdocument) 

Is dit een relevant kenmerk voor het DAGMM, waarom?  

Op welk maturity level zit de organisatie momenteel? 

Proces De proces dimensie van 
data analytics 

governance heeft 

betrekking op routines 
voor de realisatie, 

evaluatie en 

ontwikkeling van data 
analytics processen. 

4 Procesmodel Procesmodellen ondersteunen een gestructureerde en gecontroleerde manier om data 
analytics projecten op een efficiënt manier uit te voeren. Er zijn diverse modellen 

beschikbaar zoals CRISP-DM. Een agile werkwijze helpt tevens om snel te reageren bij 

een wijziging van de omstandigheden. (Baijens, 2020) 

Hoe heeft de organisatie de 'way of working' met betrekking tot data analytics activiteiten en projecten ingericht? 
(praktijkvoorbeeld/bedrijfsdocument) 

Is dit een relevant kenmerk voor het DAGMM, waarom?  

Op welk maturity level zit de organisatie momenteel? 

5 Monitoring en evaluatie Monitoren en evalueren kan de consistentie van analytics processen verbeteren. De 
organisatie kan bijsturen en monitoren of aan de business behoefte wordt voldaan. Tevens 

kan de ROI in kaart worden gebracht. (Baijens, 2020) 

Hoe heeft de organisatie de monitoring en evaluatie van de data analytics processen ingericht om aan de business behoefte te voldoen 
en om de ROI te bepalen? (praktijkvoorbeeld/bedrijfsdocument) 

Is dit een relevant kenmerk voor het DAGMM, waarom?  

Op welk maturity level zit de organisatie momenteel? 

6 Development (roadmap) Er dient een roadmap te komen om te verzekeren dat data analytics zich ontwikkelt naar de 

doelen en strategie van de organisatie. Een maturity model is een hulpmiddel waarmee 
deze roadmap kan worden gemaakt. (Baijens, 2020) 

Hoe zorgt de organisatie dat dat analytics zich ontwikkelt naar de doelstelling en strategie van de organisatie? 

(praktijkvoorbeeld/bedrijfsdocument) 

Is dit een relevant kenmerk voor het DAGMM, waarom?  

Op welk maturity level zit de organisatie momenteel? 

Relationeel De relationele dimensie 

van data analytics 
governance zegt hoe 

organisaties het werk 

moeten organiseren in 
termen van onderlinge 

relaties tussen mensen en 

groepen 

7 Gedeelde perceptie Uitkomst van data analytics is vaak onzeker. De organisatie moet hiervoor open staan 

(failure) dit vereist bij het management een andere mindset. De analytics medewerker moet 
een bepaalde mate van autonomie hebben in zijn werkzaamheden. (Baijens, 2020) 

Hoe zorgt de organisatie voor een gedeelde perceptie bij het management? (praktijkvoorbeeld/bedrijfsdocument) 

Is dit een relevant kenmerk voor het DAGMM, waarom?  

Op welk maturity level zit de organisatie momenteel? 

8 Samenwerking Data analytics is een expertise die multidisciplinair wordt uitgevoerd  en vereist hierbij dan 
ook samenwerking. Communicatie is dan ook cruciaal. Er zouden hiervoor communicatie, 

kanalen een community (vakgroep) moeten worden opgericht. (Baijens, 2020) 

Hoe zorgt de organisatie ervoor dat de samenwerking en communicatie is ingericht om de multidisciplinaire uitvoering mogelijk te 
maken? (praktijkvoorbeeld/bedrijfsdocument) 

Is dit een relevant kenmerk voor het DAGMM, waarom?  

Op welk maturity level zit de organisatie momenteel? 

9 Kennisoverdracht Kennis en overdracht van expertise is belangrijk. Skills bestaan uit technologie, 
modelleren, analytics, data en business kennis. De organisatie moet kennisoverdracht 

sessies beleggen, medewerkers voldoende scholen door bijvoorbeeld een in-house analytics 

leertraject aan te bieden. (Baijens, 2020) 

Hoe zorgt de organisatie voor kennisoverdracht van expertise van data analytics functie? (praktijkvoorbeeld/bedrijfsdocument) 

Is dit een relevant kenmerk voor het DAGMM, waarom?  

Op welk maturity level zit de organisatie momenteel? 

  10 DAGMM als geheel  Verbetersuggesties met betrekking tot het model als geheel en/of maturity levels? 

Maturity level Omschrijving T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Level 1: Initieel Niet of alleen op adhoc basis of informele wijze zijn processen met betrekking tot de organisatie van het DAG mechanisme gedefinieerd. Business 
& IT zijn niet geharmoniseerd en aligned. (DOC, 2007, Luftmann, 2000) 

         

Level 2: Gecommitteerd De organisatie heeft zich gecomitteerd om de processen met betrekking tot de organisatie van het DAG mechanisme formeel vast te leggen en om 
business & IT te alignen. (Luftmann, 2000) 

         

Level 3: Gevestigd De organisatie heeft processen met betrekking tot de organisatie van het DAG mechanisme vastgelegd ook om business & IT te alignen. 

(Luftmann, 2000) Over de noodzaak voor compliance componenten om te conformeren aan de standaarden en metrics om de performance te 
meten is overeenstemming. (Nascio, 2003) 

         

Level 4: Gemanaged De organisatie heeft alle processen rondom het DAG mechanisme vastgelegd en ingericht. De metrics van de processen worden verzameld, 

geanalyseerd en er wordt indien nodig naar gehandeld. (Nascio, 2003) 

         

Level 5: Optimaliseren De processen met betrekking tot het DAG mechanisme zijn volwassen. Er is sprake van een ‘continuously improving vital program’. Hierbij 

worden strategische targets gesteld voor effectiviteit en efficiëntie op basis van business en technische doelen. Er zijn voortdurende verfijningen 

en verbeteringen op basis van het begrip van de impact die veranderingen hebben op deze processen. (Nascio, 2003) 
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Bijlage III-E: Interview protocol Vragenlijst strategische waarde van DA in de publieke sector  
 

 

Het PVA-framework hieronder biedt een theoretische lens om de strategische waarde van data analytics in de publieke sector te beoordelen. Het model kan als volgt gelezen worden. Toevoeging van strategische waarde op basis van big 

data & analytics is afhankelijk van legitimiteit en support van het bevoegde gezag en operationele capaciteit. Deze strategische waarde levert vervolgens verbeterde operationele of strategische besluitvorming. De onderstaande vragen 

brengen de bouwstenen van het raamwerk met elkaar in verband en dienen om het assessmentproces vorm te geven. Dit wordt gecombineerd met de value types van Grover (2018). 

 

 
Public value of analytics framework (Brandt, 2018)           Type strategische waarde  (Grover, 2018) 

 

 

 

  
Topic Vragen (praktijkvoorbeeld en/of relevante documentatie) 

Legitimiteit en ondersteuning 11 I: Is er vanuit het ‘gezag’ legitimiteit en ondersteuning voor de toepassing van data analytics?   

V: Versterkt het gebruik van data analytics het maatschappelijk draagvlak voor toepassing in de besluitvorming?  

Operationele capaciteit 12 II: Is de toepassing van data analytics operationeel haalbaar? 

VI: Verbetert het gebruik van data analytics de operationele capabilities? 

Strategische waarde 13 III: Komt de strategische waarde van data analytics voort uit verbeterde strategische besluitvorming of uit verbeterde operational excellence? 

IV: Welke type(n) strategische waarde(n) worden gecreëerd met data analytics? 

   

Volwassenheid DAG 14 In welke mate draagt data analytics governance en de volwassenheid hiervan bij aan de strategische waarde van data analytics? 
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Bijlage IV: Document Analyse 

 
Topi

c 

Verwijzing door expert naar bedrijfsdocument Analytics 

Governance 

mechanismen 

Validatie eindrapport Business Intelligence 1.0 eindrapport Operational Intelligence 1.0 eindrapport Kennis Management v 1.0 Strategie DUO 2019-2023 Definitief 

v10 20190125 

220128 GM 

autorisatiematrix 

Inhuurformulier_ICT_DUO_Groningen_5.01_v5GK

TPl 

1 

eindrapport Business Intelligence 1.0; eindrapport 

Operational Intelligence 1.0; eindrapport Kennis 

Management v 1.0 

Organisatorische 

structuur 

Topic valide want genoemd in: eindrapport Business 

Intelligence 1.0 

Het rapport betreft de organisatorische 

bouwblokken voor het omzetten van 

gegevens naar bedrijfs- en beleidsinformatie. 

Topic structuur: inbedding in de organisatie. 

Plaat toont waar analytics in de organisatie 

wordt uitgevoerd, decentraal op het gebied 

van beleidsinformatie. Topic Rollen en 

verantwoordelijkheden --> diverse rollen 

genoemd business analytics architect & 

analist; data scientist; data analist; visualizer.  

Innovatie kan gezien worden geschaard 

onder topic development en dan met name 

roadmap gelet op noemen van knelpunt in 

huidige situatie en waar men naar toe wil 

met de DA-functie. Bouw van een datalake 

om DA beter mogelijk te maken. Innovatie 

kan gezien worden geschaard onder topic 

development en dan met name roadmap 

gelet op noemen van knelpunt in huidige 

situatie en waar men naar toe wil met de 

DA-functie. Bouw van een datalake om DA 

beter mogelijk te maken. 

Het rapport betreft de organisatorische bouwblokken voor 

uitvoerende processen. Operational Intelligence levert near 

real time informatie aan de medewerker en manager waarmee 

tijdens de dienstverlening ondersteund en gestuurd kan 

worden. Risico’s die zich voordoen worden snel onderkend en 

bestreden in plaats van na geruime tijd wanneer de gevolgen 

zich hebben voorgedaan. Product, Big Data technieken stellen 

DUO sinds kort in staat near real time informatie te leveren 

over de rechtmatigheid (compliance) van het product. 

Operational Intelligence heeft als doel continu actueel inzicht 

te leveren in de omgeving, werking en output van de 

uitvoerende processen van DUO. De organisatie kan daardoor 

een hoge graad van efficiëntie en effectiviteit bereiken en 

risico’s beperken. 

Voorbeelden van toepassingen in de uitvoeringsprocessen: 

PVS (business rules), versterking handhaving SF, H&I fraude 

SF, het vereenvoudigen van de accountantscontroles bij 

instellingen. De (near real time) informatie wordt afgeleid uit 

de logging van alle dagelijks uitgevoerde activiteiten en de 

daarbij gebruikte gegevens. Niet alleen de logging van DUO 

uitvoering wordt gebruikt maar ook die van klanten, 

ketenpartners en collega organisaties. De gebruikte gegevens 

zijn zowel gestructureerd (transacties) als ongestructureerd 

(chat, telefoon). 

Deze zeer uitgebreide gegevensverzamelingen worden met big 

datatechnieken (predictive analytics, process mining, data 

mining) geanalyseerd waardoor patronen herkenbaar worden. 

De informatie betreft de continue beoordeling van de 

dagelijkse dienstverlening en het voorspellen van 

ontwikkelingen zodat risico’s op de dag zelf worden 

onderkend en bestreden. Operational Intelligence heeft als doel 

continu actueel inzicht te leveren in de omgeving, werking en 

output van de uitvoerende processen van DUO. De organisatie 

kan daardoor een hoge graad van efficiëntie en effectiviteit 

bereiken en risico’s beperken. Operational Intelligence heeft 

als doel continu actueel inzicht te leveren in de omgeving, 

werking en output van de uitvoerende processen van DUO. De 

organisatie kan daardoor een hoge graad van efficiëntie en 

effectiviteit bereiken en risico’s beperken. Rollen kunnen 

worden gevat onder topic rollen en verantwoordelijkheden. 

Rol die hier genoemd is customer intelligence analist. 

Knelpunten, ontwikkelrichting en volwassenheidsmodel 

kunnen worden geschaard onder topic development roadmap 

waar de organisatie zich naar toe kan ontwikkelen voor OI en 

daarbij gebruik maken van data analytics en een datalake met 

daarin procesinformatie. Met als hulpmiddel een 

volwassenheidsmodel.  

Het rapport betreft de organisatorische 

bouwblokken voor Linked Open 

Organizational Knowlegde. 

Kennismanagement stelt DUO in staat 

om kennis intern en extern te delen in 

een vorm die bijdraagt aan wederzijds 

inzicht en samenwerking. 

Kennismanagement leidt tot het 

begrijpen van de producten, de 

dienstverlening, de interactie met 

belanghebbenden en de uitvoerende 

processen. Nieuwe middelen zoals 

machine learning en Artificial 

Intelligence gaan ons in de nabije 

toekomst (enige jaren) in staat stellen om 

kennis organisatie breed op een voorheen 

onvoorziene wijze te ontsluiten en aan te 

wenden voor zowel de organisatie DUO 

als het brede publiek. Nadat er 

voldoende ervaring mee is opgedaan zal 

DUO dan met aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid kiezen voor de inzet 

van een vorm van Artifical Intelligence. 

Om daarbij maximaal positief effect te 

kunnen sorteren zal in de komende jaren 

besloten moeten worden onder welke 

voorwaarden de implementatie van deze 

fundamentele innovatie plaats kan 

vinden. Tot de te beoordelen aspecten 

behoort in ieder geval de verschuiving 

van de mens als voornaamste kennisbron 

naar geautomatiseerde kennisbronnen als 

voornaamste kennisbron. Dit leidt tot een 

herziene behoefte van DUO aan rollen, 

functies, taken en vaardigheden. Topic: 

kennisoverdracht --> integratieve kennis 

en vakkennis. 

De (IV-)strategie brengt in kaart waar 

we staan en wat er nodig is. 

Gekoppeld aan de koers 

van de organisatie voor de komende 

jaren en de ontwikkelingen in de 

buitenwereld.  In feite wordt bij DUO 

(en bij vele ander organisaties) nog 

niet expliciet gestuurd op data. Data 

wordt niet echt gemanaged 

(datamanagement) en bestuurd 

(datagovernance)ontsloten. Daarnaast 

is er, met de technische mogelijkheden 

van nu, het mogelijk om allerlei 

inzichten te verwerven uit data vanuit 

eigen en andere bronnen (artifical 

intelligence, data analytics/ data 

science) vermits er steeds sprake is 

van doelbinding én de privacy niet in 

het geding is. Document wordt 

gekoppeld aan coördinatie en 

alignment en development roadmap. 

Ik zie dit echter niet terug. 

Niet 

relevant/interessant 

voor analyse. 

Document bevat een 

matrix met rollen en 

bijbehorende 

autorisaties. De rol 

van analist staat 

hierbij ook 

opgenomen. Het 

document geeft 

beschrijving van rol 

en soort van 

verantwoordelijkheid 

(autorisatie). Het valt 

daarom onder topic 

rollen en 

verantwoordelijkhede

n 

Betreft inhuurformulier voor een data scientist. De 

functieomschrijving is op basis van functiegebouw rijk, 

dit is door meerdere experts benoemd. Het document 

geeft beschrijving van de functie en rol in de organisatie. 

Het valt daarom onder topic rollen en 

verantwoordelijkheden 

 

   

2 

220128 GM autorisatiematrix; 

Inhuurformulier_ICT_DUO_Groningen_5.01_v5GK

TPl 

Rollen en 

verantwoordelijkhede

n 

 Topic valide want genoemd in 4 

bedrijfsdocumenten: eindrapport Business 

Intelligence 1.0, eindrapport Operational Intelligence 

1.0, 220128 GM autorisatiematrix, 

Inhuurformulier_ICT_DUO_Groningen_5.01_v5GK

TPl 
 

  

3 

Strategie DUO 2019-2023 Definitief v10 20190125 Coördinatie en 

alignment 

Wel naar verwezen, maar in document komt dit topic 

niet terug.  

  

4   

Procesmodel Geen onderbouwing in bedrijfsdocument  

  

5 

  

Monitoring en 

evaluatie 

Geen onderbouwing in bedrijfsdocument 
 

  

6 

 Strategie DUO 2019-2023 Definitief v10 20190125 Development 

(roadmap) 

Topic valide want genoemd in: eindrapport Business 

Intelligence 1.0 
 

 

 

7 

  

Gedeelde perceptie Geen onderbouwing in bedrijfsdocument  

 

 

8 

Samenwerking Geen onderbouwing in bedrijfsdocument  

 

 

9 

Kennisoverdracht Geen onderbouwing in bedrijfsdocument  

 

 

 

Legenda 

Goed/valide 

Geen onderbouwing 
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Bijlage V: DAGMM Analyse  
Topic Beoordeling DAGMM Expert 1  Expert 2  Expert 3  Expert 4  Expert 5  Expert 6  Samenvatting analyse 

1 

Huidige situatie 

Expert noemt praktijkvoorbeeld. Decentrale 

inbedding. 

Expert noemt diverse praktijkvoorbeelden en 

verwijzing naar volgende bedrijfsdocumenten: 

Eindrapport Business Intelligence 1.0; eindrapport 

Operational Intelligence 1.0 

Praktijkvoorbeeld, decentrale inbedding en verwijzing 

naar bedrijfsdocumenten: Eindrapport Business 

Intelligence 1.0; eindrapport Operational Intelligence 1.0; 

eindrapport Kennis Management v 1.0 

Expert noemt praktijkvoorbeeld, geen geformeerde 

DA-functie. Decentrale inbedding. 

Expert noemt praktijkvoorbeeld, Decentrale inrichting. Op meerdere plekken te 

vinden zonder regie. 

Expert noemt praktijkvoorbeeld, volledig decentraal. Wel verwijzing pilots voor 

centraal aanbieden datasets. 

De data analytics functie is op dit momenteel decentraal 

belegd bij meerdere afdelingen. Bijna alla data-experts 

konden een of meerdere praktijkvoorbeelden geven in 

de organisatie.   Er is nog geen formeel beeld van de 

inbedding wel zijn er diverse iniatieven. Mechanisme 

wordt relevant beschouwd door alle experts. Waarbij 

een expert aangeeft dat de inbedding van de DA-functie 

een van de belangrijkste business drivers is waarmee de 

organisatie in staat is effectief uitvoering te geven aan 

wettelijke taken in de toekomst.  

Relevant kenmerk? 

Expert geeft aan minder relevant t.o.v. andere topics Expert geeft aan relevant kenmerk en onderbouwt 

waarom. Inbedding zou zelfs bij wet moeten 

geformaliseerd. 

Expert geeft aan relevant kenmerk en onderbouwt 

waarom. Met name voor efficiëntie.  

Expert geeft aan relevant kenmerk en onderbouwt 

waarom. Een van de belangrijkste business drivers  

Expert geeft aan relevant kenmerk en onderbouwt waarom. Zaken beginnen vaak 

decentraal, daarna meer centraal. 

Expert geeft aan relevant kenmerk en onderbouwt waarom. Ook vanuit CIO is 

geld beschikbaar gesteld. 

Validiteit 
Valide, praktijkvoorbeeld. Minder relevant dan andere 
topics, maar geen ontkenning van relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 
relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 
relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. 

2 

Huidige situatie 

Expert noemt diverse praktijkvoorbeelden, met name 

ook van belang scheiding van rollen 

Expert noemt praktijkvoorbeeld. Niet ingericht en 

belegd, wel functies maar dat wil niets zeggen. 

Praktijkvoorbeeld, functiegebouw rijk en verwijzing naar 

bedrijfsdocumenten: Eindrapport Business Intelligence 

1.0; eindrapport Operational Intelligence 1.0; eindrapport 

Kennis Management v 1.0 

Praktijkvoorbeeld, wel formeel in functiegebouw rijk. Praktijkvoorbeeld en verwijzing naar bedrijfsdocument 220128 GM 

autorisatiematrix; Inhuurformulier_ICT_DUO_Groningen_5.01_v5GKTPl, ad hoc 

inrichting. Niet beschreven. Wel in autorisatiematrix. 

Praktijkvoorbeeld en verwijzing naar 220128 GM autorisatiematrix; 

Inhuurformulier_ICT_DUO_Groningen_5.01_v5GKTPl 

 Het is Adhoc en versplinterd ingericht. Er is nog geen 

sprake van een geformeerde data analytics functie met 

formele inbedding. De rollen als data analist, 

onderzoeker, data scientist zijn wel beschreven in 

functiegebouw rijk, de rol van analist in een 

autorisatiematrix. De experts zijn allemaal van mening 
dat het element relevant is. Relevant kenmerk? 

Expert geeft aan relevant kenmerk en onderbouwt 

waarom. Met name verwijzing naar 

praktijkvoorbeelden 

Expert geeft aan relevant kenmerk en onderbouwt 

grondig waarom.  

Expert geeft aan relevant kenmerk waarbij het niet alleen 

gaat om DA maar ook alles wat eromheen hangt. 

Ja dit is een relevant kenmerk. Dit is enorm van 

belang want als je dit niet duidelijk hebt belegd kun je 

niet sturen op wie wat doet en kom je niet tot een 

goede samenwerking.  

Dit is een heel belangrijk kenmerk. Ja relevant, maar wellicht overlap met 1e topic 

Validiteit 
Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 

Valide, relevant zonder onderbouwing maar wel praktijkvoorbeeld  Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. 

3 

Huidige situatie 

Expert noemt praktijkvoorbeeld. Rol is weggelegd 

voor afdeling gegevensmanagement. Er is geen CDO. 

Expert noemt praktijkvoorbeeld, namelijk dat het er 

niet is. 

Expert noemt praktijkvoorbeeld. Geeft aan dat er geen 

CDO is maar wel een mooie rol is om dat comité onder 

zich te hebben en ook om de promotie te doen 

Expert noemt praktijkvoorbeeld nog niet zichtbaar, 

wel bewustwording management. 

Expert noemt praktijkvoorbeeld, namelijk dat het er niet is. Praktijkvoorbeeld, namelijk operationeel niveau, maar niet hoger. Ook verwijzing 

naar bedrijfsdocument Strategie DUO 2019-2023 Definitief v10 20190125; 

Experts zijn unaniem in het oordeel en geven level 1. 

Van geen spoor van beweging te onderkennen, tot 

toverwoord informeel Er is op hoger niveau geen 

alignment om na te denken over de toegevoegde waarde 

van data analytics. De organisatie kent geen chief data 

Officer, die door het bedrijf heen sjouwt om te kijken 

wat er voor data is en hoe er producten van gemaakt van 
kunnen worden. Alle experts vinden het een relevant 

kenmerk, waarbij coördinatie en alignment als 

randvoorwaarde worden genoemd waarlangs data 

analytics zich ontwikkelt. Het comité kan ook ethische 

aspecten belichten van het gebruik van data analytics 

Relevant kenmerk? 

Ja het is een belangrijk kenmerk, met name het 

promoten is van belang, zodat er aandacht en 

middelen voor gegeven worden. 

Ja, het werkt nu allemaal lokaal en moet 

bedrijfsbrede. 

Ja het is een relevant kenmerk omdat als je wilt 

professionaliseren of groeien in volwassenheid is het 

effectiever om zaken gecoördineerd en afgestemd oppakt. 

Het is een relevant topic, want je wil niet dat iedereen 

het wiel voor zichzelf gaat uitvinden. Domeinkennis 

koppelen aan DA om tot nieuwe inzichten te komen 

Relevant topic, want het is een resource. Plus comité kan via governance in comité 

ook de ethische aspecten belichten van het gebruik van analytics/data science. 

Ja, als je het over governance hebt is dit een relevant topic 

Validiteit 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. 

4 

Huidige situatie 

Expert noemt praktijkvoorbeeld, namelijk dat het er 

niet is. 

Geen antwoord Expert noemt praktijkvoorbeeld, namelijk dat DA 

uitermate geschikt is voor agile werken, kort cyclisch 

Expert noemt praktijkvoorbeeld, dat analytics wordt 

uitgevoerd en met gebruikt daarvoor een werkwijze, 

mogelijk ook via CRISP-DM. 

Expert noemt praktijkvoorbeeld, namelijk dat het er niet is. Expert noemt praktijkvoorbeeld, namelijk dat het er niet is. Op dit moment is er nog geen procesmodel vastgelegd 

voor de integratie van data analytics als aparte discipline 

hoe je dat integreert in je overige processen. Met een 

gedeelde werkwijze met mogelijkheden tot hergebruik 

en standaardisatie. Het DA werk wordt wel uitermate 

geschikt geacht voor agile werken vanwege het kort 

cyclische karakter. De meeste experts vinden het een 

relevant kenmerk het wordt zelfs voorwaarde om 

überhaupt onderzoek te kunnen doen en om te 

professionaliseren. Het procesmodel moet overigens niet 
te rigide zijn waardoor flexibiliteit verloren gaat. Je 

moet bijvoorbeeld ad hoc analysen kunnen doen. 

Relevant kenmerk? 

Dit topic is minder relevant, helemaal omdat je een 

flexibele werkwijze wil hanteren. Procesmodel is 

handig, maar belangrijker is dat je helder hebt wat de 

rollen en verantwoordelijkheden zijn.  

Ja relevant, want je moet een werkwijze hebben dat 

je kunt garanderen dat er geen bias is en het 

onderzoek is gebaseerd op feiten en niet op 

krakkemikkige data. Het is een voorwaarde om 

überhaupt te kunnen onderzoeken, als je input niet 

klopt kan je output nooit kloppen.  

Ja, relevant kenmerk. Maar geen onderbouwing. 'Het 

hoort erbij' 

Ja relevant kenmerk voor basale zaken. Maar je moet 

flexibel blijven voor Adhoc vragen. 

Ja relevant, met name voor professionalisering.  Ja, verder geen onderbouwing waarom. 

Validiteit 
Valide, praktijkvoorbeeld. Minder relevant dan andere 

topics, maar geen ontkenning van relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 

Valide, relevant zonder onderbouwing maar wel 

praktijkvoorbeeld  

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. Valide, relevant zonder onderbouwing maar wel praktijkvoorbeeld  

5 

Huidige situatie 

Geen antwoord Expert noemt praktijkvoorbeeld, namelijk dat het er 

geen sprake is van monitoring en evaluatie. Ook de 
ROI van DA is niet bekend. 

Expert geeft bedrijfsvoorbeeld, namelijk dat het er geen 

ROI is. Enige monitor die er is dat zijn klachten 

Expert gaat er diep op in en komt met diverse 

praktijkvoorbeelden, met name dat het er niet is. Ook 
de vraag of DA wel altijd nut/ ROI heeft. 

Expert noemt praktijkvoorbeeld, namelijk dat het er niet is. Expert noemt praktijkvoorbeeld, namelijk dat in pilot data hub er wat mee gedaan 

moet worden 

Aan monitoring en evaluatie wordt momenteel nog niet 

gedaan. Een expert noemt enige monitor die er is zijn 
dat zijn 'klachten'.  Voor wat betreft de ROI van data 

analytics is er ook niets. Dit is voor een 

overheidsorganisatie soms ook lastig te bepalen, 

maatschappelijke waarde werd in dit verband nog wel 

genoemd. Ook de vraag of data analytics altijd nut moet 

hebben soms leveren nieuwe verkregen inzichten geen 

toegevoegde waarde op. Topic wordt relevant geacht 

bijvoorbeeld als stuur mechanisme voor het 

management of ervan te kunnen leren. 

Relevant kenmerk? 

Geen antwoord Ja relevant, maar feit dat je geen doel hebt gesteld is 

relevanter. Er moet iets bereikt worden en wie 

coördineert en toetst dat en hoe stel ik dat bij.  

Ja relevant kenmerk, want als manager itt tot werkvloer 

wil je weten hoe het werkt en hoe het gaat en wat de 

status is.  

Ja het is een relevant kenmerk, omdat niet alleen je 

interne proces moet evalueren. In je volwassenheid 

van je DA-functie kun je veel van elkaar leren. 
Gebruik van diverse soorten data gebruiken voor je 

analyse, om hierop in effectief op in te spelen helpt 

het evaluatie en monitoring in te bouwen. 

Ja relevant kenmerk, maar niet alleen voor DA. Ja relevant, maar geen onderbouwing. 

Validiteit 
Niet valide, geen antwoord gegeven Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 
Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 
Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. Valide, relevant zonder onderbouwing maar wel praktijkvoorbeeld  

6 

Huidige situatie 

Expert noemt praktijkvoorbeeld, namelijk dat het er 

niet is organisatie breed. Wel losse iniatieven op het 

gebied. 

Expert noemt diverse praktijkvoorbeelden en losse 

bedrijfsdocumenten. 

Expert noemt diverse praktijkvoorbeelden en losse 

bedrijfsdocumenten. 

Expert noemt diverse praktijkvoorbeelden en losse 

bedrijfsdocumenten. 

Expert geeft diverse praktijkvoorbeelden en verwijst naar concreet 

bedrijfsdocument Strategie DUO 2019-2023 Definitief v10 20190125 

Expert noemt diverse praktijkvoorbeelden en losse bedrijfsdocumenten. Er is geen formele roadmap voor de data analytics 

functie. Wel zijn er diverse richtinggevende documenten 

die met wat fantasie als een roadmap gezien kunnen 
worden. Topic wordt als relevant geacht, het zegt dat er 

is nagedacht wat er te verbeteren valt en in welke 

volgorde.  Met betrekking tot dit topic wordt ook het 

belang van een CDO wordt aangestipt door twee experts 

als sponsor en voor het leiden en richtinggevende op dit 

gebied. Op basis van de roadmap kun je gericht moet 

werken aan de ontwikkeling bent van de functie. Als je 

geen roadmap hebt weet je niet of je de goede 

ontwikkeling aan het uitvoeren bent. Risico als je geen 

roadmap hebt, als je begint met de data hub. Kun je niet 

goed uitleggen welke capabilities de hub de organisatie 
brengt om vervolgens DA uit te voeren. In het klein heb 

ik dit proberen uit te leggen. Hub voorziet niet in DA, 

maar vereist verdere ontwikkeling. Volgordelijkheid van 

activiteiten, je kunt mee mensen meenemen op reis met 

een roadmap.  

Relevant kenmerk? 

Ja belangrijk kenmerk, want het zegt dat er is 

nagedacht wat er te verbeteren valt en in welke 

volgorde. 

Ja roadmap is relevant, maar wat je ook nodig hebt is 

een CDO, chief data Officer die de data verstrekking 

voor je regelt.  

Ja is belangrijk want anders ben je alleen meer met de 

waan van de dag bezig 

Ja het is een relevent kenmerk omdat je gericht moet 

werken aan de ontwikkeling bent van de functie. Als 

je geen roadmap hebt weet je niet of je de goede 
ontwikkeling aan het uitvoeren bent. 

Ja relevant, maar geen onderbouwing. Ja het is een relevant thema om bijvoorbeeld als comité perspectief te schetsen 

waar je naartoe wilt. 

Validiteit 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 

Valide, relevant zonder onderbouwing maar wel praktijkvoorbeeld  Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. 
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Huidige situatie 

Expert noemt praktijkvoorbeeld over perceptie 

onzekerheid bij medewerker en dat voorzichtigheid 

geboden is in toepassing AI in primair proces. 

Medewerkers zijn autonoom 

Expert noemt praktijkvoorbeeld en gebruikt daar 

woord integriteit beslisser vs. specialist. 

Geen praktijkvoorbeeld of onderbouwing, verwijzing 

naar manager 

Expert geeft praktijkvoorbeelden, geen perceptie 

maar wel bewustwording. Autonomie van 

medewerker is er. 

Expert geeft aan als praktijkvoorbeeld dat organisatie zoekende is maar dat het er 

nog niet volledig is. 

Expert geeft voorbeeld van mindset bij management naar aanleiding pilot AI. Er is nog geen gedeelde perceptie is of dat de 

organisatie is zoekende om een gedeelde perceptie te 

creëren. Van een stuk bewustwording is wel degelijk 

sprake op zowel uitvoerend, tactisch en strategisch 

niveau. Voor wat betreft autonomie van de specialist 

wordt integriteit genoemd, waarbij de specialist 

tegenover de beslisser kan komen te staan. De vaak 

Tech-savvy specialisten zijn heel autonoom in hun 

werkzaamheden en worden niet beïnvloed door 

opdrachtgevers/management. Om te bepalen waar je het 
wel of niet gaat toepassen is dit relevant In 

regeerakkoord ook een digitaliseringsparagraaf zit 

waarin wordt gesproken over AI en wordt gekeken dat 

mensen moet kunnen begrijpen wat er gebeurt. Zonder 

gedeelde perceptie heb je een verkeerde voorstelling wat 

DA kan betekenen met risico dat het verkeerd wordt 

ingevuld of gerealiseerd. Relatie met de investering 

hierin en wat eruit komt. Ook als er niets uitkomt dat 

hoort bij het proces. 

Relevant kenmerk? 

Ja relevant, vooral voor bepaling waar je het wel of 

niet gaat toepassen. 

Ja relevant topic, maar geen onderbouwing Ja relevant kenmerk, omdat in het regeerakkoord ook een 

digitaliseringsparagraaf zit waarin wordt gesproken over 

AI en wordt gekeken dat mensen moet kunnen begrijpen 

wat er gebeurt. 

Het is een belangrijk en relevant kenmerk, want heeft 

ook belang met de investering hierin en wat eruit 

komt. Ook als er niets uitkomt dat hoort bij het 

proces. 

Ja relevant, maar meer op initiatief van een persoon Ja relevant topic, maar geen onderbouwing 

Validiteit 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 

Valide, relevant zonder onderbouwing maar wel 

praktijkvoorbeeld  

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. Valide, relevant zonder onderbouwing maar wel praktijkvoorbeeld  

8 

Huidige situatie 

Expert geeft praktijkvoorbeeld vooral belangrijk om 

ook de business erbij te betrekken 

Expert geeft praktijkvoorbeeld dat er lokaal zal 

worden samengewerkt, maar dat het hoger nut ligt in 

over de afdeling heen samenwerking. 

Expert noemt praktijkvoorbeeld van samenwerking o.a. 

met de business oprichting DA-team en een soort van 

trekkersrol hierboven. 

Expert geeft praktijkvoorbeeld dat er specialisten 

hebben samengezeten om ervaringen met elkaar te 

delen. Nog geen domein overstijgende samenwerking 

op het vakgebied. Het zijn persoonlijke initiatieven. 

Expert geeft aan als praktijkvoorbeeld dat het er niet is. Expert geeft als voorbeeld aan dat er kennissessies zijn georganiseerd Voor samenwerking is er formeel niets ingericht. Adhoc 

is er wel sprake van samenwerking. Dit gebeurt op basis 

van persoonlijke iniatieven en er wordt niet op gestuurd. 

Onderling zijn er wat 'kennissessies' gehouden. Op een 

afdeling ontstaat al wel een data analytics teams met 

verschillende disciplines en ook de business en 

compliance 
Ja het is een relevant kenmerk het is niet een functie die 

je in je eentje kunt uitvoeren. Samenwerking heb je 

nodig om dit tot een succes te maken.  

Relevant kenmerk? 

Ja relevant kenmerk. Helemaal in relatie tot vorige. 

Hoewel autonomie niet onbeperkt is en functionaris 

niet op stoel moet gaan zitten van materiedeskundige 

Ja relevant topic, maar geen onderbouwing Ja relevant kenmerk omdat het gaat over kennis en 

kennisdeling.  

Ja het is een relevant kenmerk het is niet een functie 

die je in je eentje kunt uitvoeren. Samenwerking heb 

je nodig om dit tot een succes te maken.  

Ja het is een belangrijk kenmerk, maar wel heel erg gelieerd aan de organisatie.  Ja relevant topic, maar geen onderbouwing 

Validiteit 
Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 

relevantie. 

Valide, relevant zonder onderbouwing maar wel praktijkvoorbeeld  Valide, relevant zonder onderbouwing maar wel praktijkvoorbeeld  
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Huidige situatie 

Expert geeft praktijkvoorbeelden maar noemt ook 

vooral het belang van transparantie 

Expert noemt praktijkvoorbeelden en verwijs naar 

bedrijfsdocument: eindrapport Kennis Management v 

1.0 

Expert noemt praktijkvoorbeeld van een academie voor 

interne gegevensoverdracht en kennisdeelsessies, ook 

demo's op het vakgebied bijvoorbeeld AI en data hub. 

Expert geeft aan dat kennisoverdracht wel 

plaatsvindt. Deels formeel via opleidingen cursussen, 

maar ook informeel informatiemarkten. 

Expert geeft voorbeeld dat binnen rijksoverheid opleidingen worden aangeboden 

op het gebied. 

Expert geeft aan dat de organisatie medewerkers aan het opleiden is Er wordt wel aan kennisoverdracht gedaan. Deels 

formeel bijvoorbeeld opleidingen en cursussen ook in de 

vorm van leertrajecten op het vakgebied. Er is nog geen 

mechanisme voor vastgelegd. 

Er is een IP-academie voor interne gegevensoverdracht 

waarin dingen worden gedeeld. Ook is er een keer per 

maand een kennisdeelsessie met demo's.  

Relevant kenmerk? 

Ja, relevant kenmerk waarbij transparantie 
belangrijker is dan kennisoverdracht. 

Weet niet of relevant kenmerk is, over algemeen 
geldt wel dat als je iets wil leren er aan 

kennisoverdracht gedaan moet worden  

Ja relevant kenmerk, omdat in het regeerakkoord ook een 
digitaliseringsparagraaf zit waarin wordt gesproken over 

AI en wordt gekeken dat mensen moet kunnen begrijpen 

wat er gebeurt. 

Ja het is een relevant kenmerk, het is een relatief 
nieuw vakgebied dat nog in ontwikkeling is. Er moet 

gezamenlijk over nagedacht worden om elkaar er ook 

beter in te maken. 

Ja relevant topic, maar geen onderbouwing Ja relevant topic, maar geen onderbouwing 

Validiteit 
Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 
relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en verwijzing 
bedrijfsdocument, geen onderbouwing relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing 
relevantie. 

Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. Valide, praktijkvoorbeeld en onderbouwing relevantie. 



 

47 

 

Bijlage VI: Maturity score DAGMM 
 

 

Dimensie Topic Analytics Governance mechanismen Expert 1  Expert 2  Expert 3  Expert 4  Expert 5  Expert 6  

Structuur 

1 Organisatorische structuur 

1 1 2 1 1 2 

 

 

2 Rollen en verantwoordelijkheden 

1 1 1 1 1 1  

 

 

3 Coördinatie en alignment 

1 1 1 1 1 1  

 

 

Proces 

4 Procesmodel 

1 1 1 1 1 1  

 

 

5 Monitoring en evaluatie 

geen score 1 1 1 1 1  

 

 

6 Development (roadmap) 

2 2 1 2 2 2  

 

 

Relationeel 

7 Gedeelde perceptie 

2 3 1 1 1 1  

 

 

8 Samenwerking 

geen score 1 1 1 1 1  

 

 

9 Kennisoverdracht 

2 2 1 1 1 1  
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Bijlage VII: Strategische meerwaarde data analytics 
 

 

 
Topic Vragen Expert 1 Expert 2 Expert 3 Expert 4 Expert 5 Expert 6 Validiteit 

11 

I: Is er vanuit het ‘gezag’ legitimiteit en 

ondersteuning voor de toepassing van data 

analytics?   

Vanuit meerdere hoeken legitimiteit, omdat het 

onderdeel is van product die we leveren aan 

klanten. Vanuit CIO en rijks CIO ook is veel 

aandacht aan data gedreven werken. 

Verbaal wel en ook middellen zijn er beschikbaar 

gesteld om ermee bezig te gaan. Het gezag geeft 

opdracht om te doen, dit levert legitimiteit.  

Ja, er zijn regels voor wat je wel of niet mag 

gebruiken. 

Ja op strategisch en tactisch niveau is het 

aanwezig. Heb niet de indruk dat het zonder 

legitimiteit van het gezag gebeurt. 

Ja Alleen in document van CIO   Ja, CIO geeft gericht opdracht om zaken te 

realiseren 

Valide, 8 x Ja en 4 x Nee 

V: Versterkt het gebruik van data analytics het 

maatschappelijk draagvlak voor toepassing in de 

besluitvorming? 

Ja, een van de producten die organisatie levert op 

basis van DA zijn de effecten van gevoerd beleid. 

Als het beleid niet gunstig is voor de maatschappij 

kan het beleid worden aangepast/verbeterd.  

Geen idee. Je neemt een besluit en je vraagt je af 

of dit gedragen wordt en of door het gebruik van 

analytics het maatschappelijk draagvlak wordt 

versterkt. Heb hier geen voorbeeld van. 

Weet ik niet. Opgeleverde informatieproducten 

staan ver weg van maatschappelijk draagvlak. 

Maar bij toepassing in de directe besluitvorming, 

stufi of bekostiging dan moet je ernaar gaan 

kijken. Hier moet je voorzichtig mee omgaan. Er 

wordt niet voor niets geroepen om een algoritme 

register met een beschrijving van de gebruikte 

algoritmes in de besluitvorming. Er zijn dus wel 

zorgen om dit onderwerp ook op het vlak van 

maatschappelijk draagvlak. Voorbeeld van 

verdeling vrije marktplaatsen via fysieke bingo of 

digitale bingo.  

Ik sta te ver weg van de concrete uitvoering van de 

wettelijke taken. Bij maatschappelijk draagvlak 

denk ik aan herintroduceren voor leningen. Helpt 

DA hierbij, ja wel degelijk. Ook bijvoorbeeld in de 

doorstroom monitoring zorgt DA voor inzicht die 

we niet standaard hebben, dus JA. 

Nee, zou niet zeggen dat het maatschappelijk 

draagvlak wordt versterkt door toepassing 

analytics 

Nee, DUO wil dat wel graag zoals andere 

bedrijven, maar begrijpt nog niet zo goed wat het 

is en wat ermee kan. Staan we nog niet maar 

komen we wel snel. 

12 

II: Is de toepassing van data analytics operationeel 

haalbaar? 

Ja, is wel haalbaar. Dit gebeurt al  Ja, met twee vingers in de neus Ja dit is operationeel haalbaar wordt al toegepast. Ja, maar qua volwassenheid staan we op laag 

niveau, wat we uitvoeren is op experimentele 

basis/tijdelijke goedkeuring. En kan worden 

verbeterd. 

Ja, ik zou zeggen van wel. Helemaal als definities 

periodiek worden gecontroleerd en er de juiste 

tooling voor is en bijbehorende processen. 

Momenteel wordt er informeel al aan analytics 

gedaan. 

Ja, in pilot data hub wel maar duo breed is nog in 

onderzoek met de piolot 

Valide, 12 x ja 

VI: Verbetert het gebruik van data analytics de 

operationele capabilities? 

Ja, voorbeeld operational capabilities worden 

meetbaar door bepaalde inschattingen te kunnen 

maken. 

Ja ben ik van overtuigd Ja ben voorstander van analytics, want onder 

capabilities, mens, proces, techniek 

Ja, bijvoorbeeld op het moment dat uit de analyse 

blijkt dat bij specifieke aanvraag op operationeel 

vlak doorlooptijd van WOB-verzoek oplopen 

noodzaakt tot onderzoek waarom niet kan worden 

voldaan aan wettelijke termijnen. Dit biedt kansen 

om capabilities te verbeteren om hier wel aan te 

voldoen. 

Ja, want door bepalen van populaties na controles 

en check wordt gebruik gemaakt van rekenkracht 

van machines. De afdeling/operatie maakt gebruik 

van deze data in de werkbakjes. 

JA, IT & security maken er al gebruik van 

(logging inlezen). Business processen nog niet. 

13 

III: Komt de strategische waarde van data 

analytics voort uit verbeterde strategische 

besluitvorming of uit verbeterde operational 

excellence? 

Beide, operational excellence, zie vorige 

voorbeeld en ook strategisch want als je inzicht 

hebt in je performance kan dat leiden tot andere 

strategische besluiten. 

Strategische besluitvorming matig, operational 

excellence stuk beter dus strategische waarde uit 

laatste. 

Strategische besluitvorming, bijvoorbeeld strategie 

wat ze doen en ontwikkelen, wel bij operational 

excellence voorbeeld de elastic stack voor analyse; 

telefonie; website 

Strategische besluitvorming kan worden verbeterd 

omdat DA besluiten kan voorbereiden en input kan 

geven die tot betere besluiten leidt. Ook 

operational excellence kan DA helpen om te 

kijken of gegevensleveringen zijn uitgevoerd dan 

kunnen we inzoomen om te voorkomen i.p.v. te 

genezen als ketenpartnet aangeeft dat levering niet 

is uitgevoerd. DA kan strategisch, tactisch en 

operationeel (uitvoerend) worden ingezet. 

Operational excellence, DA wordt niet voor 

strategische waarde gebruikt 

Operational excellence met name IT v.w.b. 

logging 

Operational excellence:    

6 x, Verbeterde 

strategische 

besluitvorming 4x 

IV: Welke type(n) strategische waarde(n) worden 

gecreëerd met data analytics? 

Efficiency, decision making op basis van inzichten 

op basis van DA. Signalering ook 

Weet ik niet, dit staat te ver bij mij vandaan. Gaat 

hier om het resultaat, hier kan Andre een goed 

antwoord op geven. 

Allemaal wel: efficiency --> elastic, decision --> 

IP  naar ocw m.b.t. wetgeving; signaal --> fraude; 

coördinatie --> geen voorbeeld; herding --> 

website analytics voor navigatie juiste richting;  

Alle typen waarden. Voorbeeld datalekken, om te 

voorkomen signaleringsfunctie. Herding ten 

aanzien van UT's DA toepassen om impact goed te 

kunnen bepalen op bestaande dienstverlening. 

Efficiency zijn tal van voorbeelden in proces en 

uitvoering en kostenperspectief of buca. 

Coördinatie bijvoorbeeld doorlooptijden en 

schakels in regiefunctie voorbeeld reiskosten goed 

laten keuren of autorisaties kan dat inzichtelijk 

worden gemaakt door DA. Decision making je 

kunt alleen maar weloverwogen besluiten maken 

op basis van goede informatie op basis van feiten 

en cijfers en niet onderbuikgevoelens. 

Operationeel goed voor elkaar anders elke dag in 

de krant, maar strategisch en tactisch nog niet in 

orde. BIC maakt wel rapportages maar dat zou ik 

geen DA willen noemen maar meer traditionele 

BI. 

Operational beslisondersteuning en efficient use of 

funds 

Alle types worden teruggezien bij OVG (geluid 

wat vaag bij noemen voorbeelden) 

symbolic 3; signaling 4 ; 

herding 3; efficiency 5; 

coordination 3; 

decisionmaking 5 

14 

In welke mate draagt data analytics governance en 

de volwassenheid hiervan bij aan de strategische 

waarde van data analytics? 

Volwassenheid van DAG is belangrijk. Er zijn 

verschillende onderdelen om de strategische 

waarde creëren. Het is niet alleen technologie 

neerzetten en klaar of beschikbaar stellen. De 

verschillende aspecten moeten goed georganiseerd 

worden daarvoor is governance voor nodig waar je 

over moet nadenken. Wie heeft welke rol. Dit 

moet op verschillende lagen in de organisatie. Hoe 

moet ik de HR organiseren. Doen je dit niet dan 

blijven het allemaal losse iniatieven op losse 

afdelingen en is het de vraag of je de strategische 

doelen kunt bereiken. Als je overtuigd bent als 

bedrijf dat data belangrijk is, net als middelen en 

mensen. We doen alles op basis van data. Data 

biedt de mogelijkheid tot nieuwe inzichten, 

daarvoor is governance van groot belang. 

De volwassenheid geeft vertrouwen en het is een 

jonge functie die we nog maar eens moeten zien 

werken. Hoe meer je vertrouwen kunt hebben hoe 

meer je er ook aan hebt. Volwassenheid impliceert 

ook dat iets niet werkt of niet gelukt is. Iemand 

kan heel dolenthousiast over iets zijn maar als je 

het niet belangrijk is dan moet je het niet doen. 

Een kleuter kan zoiets wel zeggen maar wat heb je 

daar nu aan. Puber is in doorgaans wat warig en 

weet het niet uitdrukken. Volwassene heeft de boel 

bij elkaar gegraaid en kijkt over de zaken en heen 

en denkt wacht even hier doet het pijn en weet 

daarop te sturen en dat geeft vertrouwen. 

Strategische waarde zal dan ook toenemen worden 

omdat het gedragen wordt. Als je kijkt naar de 

vraag is de relatie 1-op-1, ik denk dat als je een 

bepaald niveau van governance laat zien en een 

bepaald niveau van volwassenheid dat de 

strategische waarde op dat niveau gevoeld gaat 

worden. Ben je een bedplassende kleuter dan kun 

je wel zeggen welke investering gedaan moet 

worden maar dan ga ik daar niet naar luisteren. 

Ja natuurlijk. Als je er mee wil werken moet je er 

serieus mee omgaan als je een stuurmechanisme 

hebt moet je dat gebruiken. Het is niet de vraag of 

DUO het wil, DUO moet het gewoon willen het 

heeft geen keus. De wereld gaat verder en beweegt 

zich deze kant op en als je niet meedoet ben je 

hopeloos verloren. 

De enige manier om hier op effectieve manier 

invulling aan te geven, helemaal door de 

organisatie van DUO kan de DA-functie alleen 

maar toegevoegde waarde bieden als de 

governance is ingericht. Anders moet je steeds het 

wiel opnieuw uitvinden. Dit maakt de functie 

alleen maar duur en is het einde zoek. Het is een 

randvoorwaarde voor de goede inrichting van de 

DA-functie. Daarom zijn we druk bezig dat data 

governance nu met stip op nummer 1 komt te 

staan. Als dit niet aanwezig is dan is elk verbeter 

initiatief gedoemd te mislukken.  

Governance is nodig voor de strategische waarde, 

alleen doen we daar nu nog niets mee. Maar het is 

wel relevant voor de strategische waarde. Het 

heeft wel nut om volwassen op het gebied van 

governance in te richten t.b.v. de meerwaarde 

omdat je anders niet structureel het gaat doen, 

ethische kant, way of working. Anders krijg je 

kans dat de medewerker wordt misbruikt vanwege 

zijn expertise/kennis. 

Als DAG niet goed is ingericht benut je niet de 

volle potentie van je DA. (Geluid wat vaag) 

In principe zijn alle 

experts het erover eens 

dat een governance van 

de data analytics en de 

volwassenheid hiervan 

bijdraagt aan het 

realiseren van 

strategische meerwaarde 

bij het uitvoeren van data 

analytics activiteiten. 

Interessante citaten in dit 

verband:   

Legenda 

Goed/valide 

Geen antwoord 

Niet valide 


