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Abstract 

Organisaties zien steeds meer kansen in data analytics, maar het zorgt ook voor uitdagingen. Om de 

waarde te realiseren, moeten organisaties hun governance hebben ingericht voor data analytics. IT 

en data governance tonen aan dat elke organisatie een eigen set aan governance configuratie nodig 

heeft dat past bij die context. Voor data analytics governance is er momenteel nog geen onderzoek 

gedaan naar een eigen set aan governance configuratie die passend is bij een bepaalde context. Dit 

onderzoek is dan ook gericht op de samenhang tussen data analytics mechanismes. Op basis van IT 

en data governance literatuur is er een conceptueel raamwerk opgezet. Vervolgens middels een 

kwalitatief onderzoek dit raamwerk gevalideerd binnen één caseorganisatie. Er zijn uiteindelijk 15 

soorten samenhang gevonden tussen verschillende data analytics governance mechanismen. Er is 

een hiermee een raamwerk opgesteld die de samenhang toont tussen verschillende mechanismen 

en welke mechanismen bepalen hoe andere mechanismen moeten worden geïmplementeerd. Er 

kan dus worden gesteld dat ook binnen data analytics governance er een samenhang bestaat tussen 

de mechanismen.  

 

Sleutelbegrippen 

data analytics, data analytics governance, raamwerk data analytics governance, samenhang data 

analytics governance mechanismen 
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Samenvatting 

Organisaties zien steeds meer kansen in data analytics door data om te zetten in waarde voor de 

organisatie. Bedrijven die data analytics toepassen, creëren een voorsprong en presteren beter dan 

hun concurrenten. Hoewel data analytics veel kansen biedt om waarde te creëren, zorgt het ook 

voor veel uitdagingen binnen organisaties, voornamelijk aan de bestuurlijke en culturele kant. De 

uitkomsten van data analytics worden niet goed geïntegreerd in de organisatie, waardoor data 

analytics niet wordt gezien als een investering die rendement kan opleveren voor de organisatie.  

 

Om deze uitdagingen te adresseren, moeten organisaties governance hebben ingericht voor hun 

data analytics activiteiten. Onderzoek vanuit IT en data governance geeft aan dat elke organisatie 

een eigen set aan governance configuratie nodig heeft dat past bij die context. Gezien het een 

voordeel levert bij het implementeren van IT en data governance, is het nuttig om dit verder te 

onderzoeken voor data analytics governance. Voor Data Analytics Governance (DAG) is er 

momenteel nog geen onderzoek gedaan naar een eigen set aan governance configuratie die passend 

is bij een bepaalde context. Daarom kijkt dit onderzoek of er zelfde soort samenhang is tussen de 

mechanismen binnen data analytics governance. De onderzoeksvraag luidt als volgt: 

 

Wat is de samenhang tussen data analytics mechanismes binnen een organisatie? 

 

Er is aan de hand van een literatuurstudie een conceptueel raamwerk opgezet op basis van IT en 

data governance literatuur. Vervolgens is een kwalitatieve onderzoeksmethode gebruikt waarbij er 7 

semigestructureerde interviews zijn afgenomen binnen één caseorganisatie. De caseorganisatie 

maakt al een aantal jaar gebruik van data analytics en alle respondenten zijn dagelijks bezig met data 

analytics binnen hun werkzaamheden.  

 

Er zijn in totaal voor 15 gevallen een samenhang gevonden tussen verschillende data analytics 

governance mechanismen. Er is een preliminair raamwerk opgesteld die de samenhang toont tussen 

verschillende mechanismen. De meest impactvolle mechanismen die uit dit onderzoek naar voren 

zijn gekomen zijn organisatorische structuur en coördinatie en afstemming. Er is vastgelegd hoe en 

welke mechanismen bepalen hoe andere mechanismen moeten worden geïmplementeerd. Er kan 

dus worden gesteld dat binnen data analytics governance er een samenhang bestaat tussen de 

mechanismen. Organisaties moeten dus rekening houden met hun eigen context bij de 

implementatie van data analytics governance.  

 

Het is voor organisaties van belang om vooraf vooral goed na te denken over de organisatorische 

structuur en de coördinatie en afstemming bij de implementatie van data analytics governance. Ook 

zou er een vervolgonderzoek moeten zijn naar andere samenhang tussen data analytics governance 

mechanismen en zou er meer empirische data verzameld moeten worden om de uitkomsten van dit 

te kunnen generaliseren. 
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Summary 

 

A growing number of organizations see opportunities in data analytics to create value from their 

data for their organization. Organizations who apply data analytics, have a head start and 

outperform their competition. Although data analytics creates opportunities to create value, it is 

also posing many challenges on the management and cultural side of the organization. The 

outcomes of data analytics are not integrated correctly in the organization, which results in data 

analytics not being the investment that can yield returns for the organization. 

 

To address these challenges, organization need to implement governance for their data analytics 

activities. Studies from IT and data governance show that each organization needs an own set of 

governance configuration which fits their environment. Since it creates an advantage within IT and 

data governance, it will be useful to research this theme for data analytics governance. For Data 

Analytics Governance (DAG), no study has been performed to find a set of governance configuration 

which is suitable for a certain environment. Therefore, this study will research if the same coherence 

exists within the mechanisms of data analytics governance. The research question will be: 

 

What is the coherence between data analytics mechanisms within an organization? 

 

Based on a literature study a conceptual framework has been created, which is based on the 

literature of IT and data governance.  

Er is aan de hand van een literatuurstudie een conceptueel raamwerk opgezet op basis van IT en 

data governance literatuur. Thereafter, a qualitative research method is used in which 7 semi 

structured interviews have been conducted within one case organization. The case organization is 

using data analytics over the last few years and all the respondents are working on a daily basis with 

data analytics.  

 

In total there are 15 cases of coherence found between the several data analytics governance 

mechanisms. A preliminary framework has been created which demonstrated the coherence 

between these mechanisms. The mechanisms with the most impact from this research are the 

organizational structure and the coordination and alignment. This study captured how and which 

mechanisms determine how other mechanisms should be implemented. It can be concluded that 

within data analytics governance the coherence also exists between data analytics mechanisms, 

therefore organizations need to take their environment into account when implementing data 

analytics governance.  

 

It is important for organization to think about the organizational structure and coordination and 

alignment, prior to implementing data analytics governance. As for further research, more studies 

should be done to find coherence between other mechanisms and to collect empirical data to be 

able to generalize this research.    
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1. Introductie  

1.1. Aanleiding 
Steeds meer organisaties zien kansen in data analytics door de continu groeiende hoeveelheid aan 

(big) data om te zetten in waarde voor de organisatie (Chen & Zhang, 2014). Bedrijven die data 

analytics toepassen, creëren een voorsprong en presteren beter dan hun concurrenten. Zo 

gebruiken top performers in hun branche vijf keer zoveel aandacht aan data analytics in vergelijking 

met slechte performers (LaValle, Lesser, Shockley, Hopkins, & Kruschwitz, 2011). Bedrijven die in de 

top 30% van hun industrie zitten en data-gedreven beslissingen maken, zijn gemiddeld 5% 

productiever en 6% winstgevender (McAfee & Brynjolfsson, 2012). Zo analyseert Rabobank 

bijvoorbeeld de betalingen en financiële producten van hun klanten om op basis daarvan klanten 

een passend aanbod te doen voor aanvullende producten. De verkoop van producten is hierdoor tot 

200% gestegen (Capgemini, 2014). Hoewel data analytics dus veel kansen biedt om waarde te 

creëren, zorgt het ook voor veel uitdagingen binnen organisaties (LaValle et al., 2011). De grootste 

uitdaging zit niet aan de data en technologie kant, maar aan de bestuurlijke en culturele kant 

(LaValle et al., 2011). 

1.2. Probleemstelling 
Een van uitdagingen die organisaties hebben, is dat de uitkomsten van data analytics niet goed 

geïntegreerd zijn in de organisatie. Dit leidt tot onrealistische verwachtingen over de mogelijkheden 

van data analytics, waardoor data analytics wordt gezien als een noviteit in plaats van als een 

investering die rendement kan opleveren (Avery & Cheek, 2015). Daarnaast is er vaak geen goede 

afstemming tussen management en data analisten. Managers willen de organisatie veranderen met 

minimale tijd en kosten, terwijl data analyse juist accuraat moet zijn volgens de data analisten 

(Yamada & Peran, 2018). Verder kan door fragmentatie van de inspanningen, met betrekking tot 

data analytics binnen een organisatie, het potentieel van hun data analytics activiteiten niet volledig 

benutten (Avery & Cheek, 2015). Om deze uitdagingen te adresseren, moeten organisaties 

governance hebben ingericht voor hun data analytics activiteiten. Hierdoor kunnen organisaties hun 

data analytics initiatieven beter prioriteren en de voortgang volgen, evenals het managen van data 

gerelateerd aan data analytics. (Espinosa & Armour, 2016; Gröger, 2018). Onderzoek vanuit IT en 

data governance geeft aan dat elke organisatie een eigen set aan governance configuratie nodig 

heeft dat past bij die context (Weber, Otto, & Österle, 2009). Voor Data Analytics Governance (DAG) 

is er momenteel nog geen onderzoek gedaan naar een eigen set aan governance configuratie die 

passend is bij een bepaalde context.  

1.3. Opdrachtformulering 
Governance wordt gedefinieerd als een raamwerk van bevoegdheden en verantwoordelijkheden dat 

wordt ingezet door een mix van structurele, procedurele en relationele mechanismen en wordt 

gebruikt om te garanderen dat de activiteiten op een lijn zitten met de doelen en de strategie van de 

organisatie (Gregory, Kaganar, Henfridsson, & Ruch, 2018). Een eerste opzet voor een data analytics 

governance raamwerk is gemaakt, bestaande uit verschillende mechanismen: structuur, procedures 

en relationeel (Baijens, Helms, & Velstra, 2020). Het structuur mechanisme focust zich op het 

organiseren van data analytics functies en gerelateerde bevoegdheden. Het proces mechanisme 

richt zich op het realiseren, monitoren, evalueren en ontwikkelen van data analytics processen. Het 

relationele mechanisme kijkt naar de onderlinge relatie tussen mensen en groepen (Baijens et al., 

2020; Tallon, Ramirez, & Short, 2014). Losstaand voegen de mechanismes niet veel toe, maar er is 
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samenhang nodig tussen de mechanismen. Vanuit IT governance en data governance zijn er 

voorbeelden van samenhang tussen de mechanismen. Zo bestaan er relaties tussen bepaalde 

karakteristieken van een organisatie en de effectiviteit van de data of IT governance (Weber et al., 

2009). Een voorbeeld hiervan is de inrichting van IT governance op gebied van rollen en 

verantwoordelijkheden. Deze verschillen van inrichting van rollen en verantwoordelijkheden zijn 

bijvoorbeeld afhankelijk van de structuur (gecentraliseerd, gedecentraliseerd of gemixt). Hoewel de 

laatste jaren steeds meer organisaties gebruik maken van data analytics, is er binnen data analytics 

governance nog geen onderzoek dit fenomeen binnen data analytics governance. Daarom is het 

interessant voor organisaties om te kijken of er zelfde soort samenhang is tussen de mechanismen 

binnen data analytics governance. De onderzoeksvraag luidt daarom als volgt: 

 

Wat is de samenhang tussen data analytics mechanismes binnen een organisatie? 

1.4. Motivatie/relevantie  
De huidige literatuur omtrent data analytics governance is momenteel nog beperkt. Er wordt een 

oproep gedaan naar meer onderzoek omtrent data analytics governance (Avery & Cheek, 2015; 

Gröger, 2018). Een eerste aanzet is gedaan voor het opstellen van een preliminair data analytics 

governance raamwerk (Baijens et al., 2020). Baijens, Huygh en Helms (2021) hebben middels hun 

onderzoek geprobeerd een beeld te schetsen van wat data analytics governance inhoudt. Het is 

interessant om de samenhang tussen de mechanismen te onderzoeken, omdat verwacht wordt dat 

organisaties een afweging moeten maken tussen de mechanismes en dit een invloed kan hebben op 

de implementatie van de andere mechanismen (Baijens et al., 2020; Baijens, Huygh, & Helms, 2021; 

Weber et al., 2009). Er is dus nog behoefte om te kijken of er een onderling verband bestaat tussen 

de verschillende DAG mechanismen. Het is dus een hiaat in de literatuur die dit onderzoek probeert 

op te vullen.  

 

Organisaties hebben ook een groeiende behoefte aan een data analytics governance raamwerk. De 

mechanismen van een governance raamwerk voegen losstaand niet veel toe, maar er moet 

samenhang zijn tussen de mechanismen. De aanname wordt vaak gedaan dat er voor een 

governance raamwerk een universele aanpak bestaat, maar literatuur wijst uit dat dit vaak niet zo is 

(Weber et al., 2009). Door de samenhang te onderzoeken tussen de data analytics governance 

mechanismen, kan er voor een organisatie gekeken worden op welke manier data analytics 

governance het best geïmplementeerd kan worden, passend bij de context. 

 

1.5. Aanpak in hoofdlijnen 
Dit onderzoek is verder als volgt opgezet. In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader beschreven. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de methode van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk 4 worden 

de resultaten van het analyseren van de case study data gepresenteerd. Tot slot wordt in hoofdstuk 

5 de discussie en conclusie beschreven, met aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. 
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2. Theoretisch kader 
Het theoretisch kader is opgesteld door een systematisch literatuuronderzoek uit te voeren. Dit 

hoofdstuk begint met het beschrijven van de opzet en de uitvoering van het systematische 

literatuuronderzoek. Vervolgens worden de belangrijkste begrippen omtrent data analytics 

governance, data analytics governance mechanismen en de samenhang tussen de verschillende DAG 

mechanismen beschreven, die voortvloeien uit het literatuuronderzoek. Tot slot wordt het 

literatuuronderzoek samengevat in de conclusie.  

2.1. Onderzoeksaanpak 
Om een theoretische achtergrond te schetsen omtrent dit onderwerp, wordt er eerst een 

literatuuronderzoek uitgevoerd om inzichtelijk te maken wat de huidige staat van kennis is binnen 

de samenhang van DAG mechanismen. Voor dit literatuuronderzoek wordt een Systematic 

Literature Review (SLR) uitgevoerd. Een SLR is een gestandaardiseerde methode om een 

literatuuronderzoek te doen. Voor dit onderzoek is de methode van Okoli en Schabram (2010) 

gebruikt om een SLR uit te voeren om de transparantie en reproduceerbaarheid aantoonbaar te 

maken (bijlage 1). Er wordt op een systematische wijze gezorgd voor een expliciete en 

reproduceerbare methode voor het identificeren, evalueren en synthetiseren van literatuur (Okoli & 

Schabram, 2010). De SLR van Okoli en Schabram bevat acht stappen die essentieel zijn om een 

rigoureus, wetenschappelijke review uit te voeren. Stap 1 is het beschrijven van het doel van het 

literatuuronderzoek, wat hiervoor is beschreven. Stap 2 is het opstellen van een protocol en het 

trainen van de reviewers. Deze stap kan achterwege gelaten worden in geval van een enkele 

onderzoeker, zoals in dit onderzoek. Vervolgens moet in stap 3 de reviewer expliciet de details van 

de zoekopdracht naar literatuur beschrijven, om deze vervolgens uit te leggen en te verantwoorden. 

In stap 4 en 5 wordt gekeken naar de inclusie- en exclusiecriteria, om zo te komen tot een set van 

literatuur van hoge kwaliteit. Nadat de set van literatuur is geïdentificeerd, moet de reviewer de 

bruikbare informatie uit elk artikel extraheren in stap 6. Hierna wordt in stap 7 de informatie 

geanalyseerd, om tot slot in stap 8 de review uit te schrijven (Okoli & Schabram, 2010). 

2.2. Uitvoering 
Literatuur zoekopdracht & Practical screening 

De uitvoering begint met de beschrijving van de details van de zoekopdracht naar literatuur, zoals 

stap 3 van Okoli voorschrijft. De databases die zijn gebruikt voor dit onderzoek zijn de databases van 

The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), The Association for Information Systems 

(AIS) en de digitale bibliotheek van de OU. De eerste twee databases zijn gefocust op informatica, 

informatiekunde en informatiesystemen en bevatten artikelen uit toonaangevende journals, 

research papers en conference papers. Dit beperkt de scope tot artikelen uit het vakgebied, maar 

waarborgt wel de kwaliteit. De bibliotheek van de OU is een collectie van verschillende databases en 

is daarom een aanvulling op de vorige databases vanwege zijn brede scoping. 

 

Gebaseerd op de onderzoeksvraag, is de query opgedeeld in 2 concepten. Het eerste concept zijn de 

zoekwoorden die zich op DAG Mechanismen richten en het tweede concept is gericht op 

zoekwoorden om te zoeken naar de samenhang tussen mechanismen. In tabel 1 is weergegeven hoe 

de query is opgebouwd. Door specifiek te zoeken naar DAG Mechanismen is de set aan literatuur 

zeer beperkt. De set aan literatuur met alleen data analytics governance is vrij summier, waardoor er 

is gekozen om ook data governance toe te voegen aan de query. In deze zoekwoorden komen 

mechanismen meestal terug, vooral in combinatie met de andere zoekwoorden. De woorden zijn 
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tussen aanhalingsteken geplaatst zodat ze alleen worden gevonden als combinatie van de woorden 

en niet als losse woorden. IT Governance is buiten de zoekwoorden gelaten in dit geval, omdat er 

vanuit de OU en middels snowballing al een aantal goede literaire stukken zijn gevonden. In een 

eerste zoektocht leverde het toevoegen van IT governance veel extra hits (1000+) op, waarvan de 

eerste tientallen al bij de practical screening direct afvielen. Derhalve is ervoor gekozen om IT 

Governance niet mee te nemen als zoekwoord voor DAG mechanismen. Vervolgens is er gekeken 

naar woorden die het concept samenhang omschrijven. De meest gebruikte woorden in de literatuur 

zijn vervolgens gebruikt in de query. Tot slot is met deze query alleen gezocht op titel en 

samenvatting zodat artikelen niet worden meegenomen die waarschijnlijk niet of minder relevant 

zijn. Ook is er alleen op documenttype ‘peer-reviewed’, journal article en conference paper gezocht, 

zodat er alleen kwalitatieve artikelen worden gevonden. Deze stappen zijn voor alle databases 

uitgevoerd. Vervolgens is in tabel 2 een overzicht van de aantallen artikelen per database. 

 

 

Tabel 1: Zoekwoorden literatuurstudie 

Zoekwoorden voor Data Analytics 
Governance Mechanismen 

AND 

Zoekwoorden voor samenhang tussen 
mechanismen 

“Data Governance” 
Coherence 

OR 

Archetype 

OR 

OR 

Pattern 
OR 

“Data Analytics Governance” 

Contingency 

OR 
Model 

 

Tabel 2: Aantal artikelen per database 

Onderdeel IEEE AIS OU 

Query 312 429 787 

Velden 12 19 138 

Document type 12 19 40 

 

Totaal waren er 74 artikelen uit de database naar boven gekomen. Er waren 3 dubbele artikelen, 

deze zijn uit de set van de OU gehaald. Een artikel was in het Duits en is om die reden uit de set van 

AIS gehaald.  

 

De overige 70 artikelen zijn voor stap 4 van Okoli, de practical screening, allemaal gescreend op basis 

van de abstract om te kijken of de artikelen daadwerkelijk relevante informatie bevatte. Er is hierbij 

gekeken naar de volgende criteria: 

1. Het onderwerp moet te maken hebben data (analytics) governance mechanismen of; 

2. Het onderwerp moet te maken hebben met samenhang tussen mechanismen. 
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Quality appraisal 

Na de practical screening bleven er nog 43 artikelen over. Vervolgens zijn de artikelen geanalyseerd 

aan de hand van inclusie- en exclusiecriteria, zoals Okoli en Schabram (2010) voorschrijft in stap 5. 

Deze criteria zijn gebaseerd op de geschiktheid van de literatuur. De artikelen moesten voldoen aan 

de volgende criteria om te worden gebruikt: 

 

1. Het onderwerp moet te maken hebben data (analytics) governance mechanismen en de 

samenhang tussen mechanismen; 

2. Het artikel is transparant in zijn methode en is voor zover mogelijk te beoordelen juist 

uitgevoerd. 

 

Als een artikel niet voldeed aan één van deze criteria, viel het artikel af. In de bijlage is het resultaat 

van de quality appraisal toegevoegd. Na deze stap waren er nog 8 artikelen over. Tot slot is deze set 

aan artikelen is aangevuld met artikelen die zijn aangereikt waren vanuit de OU (6) en artikelen die 

gevonden waren via snowballing (4). Het totaal aantal artikelen kwam dus uit op 18. Vervolgens zijn 

de artikelen geëxtraheerd en geanalyseerd, waarna de resultaten van de SLR in de volgende 

paragraaf zijn beschrijven. 

2.3. Resultaten en conclusies 
In deze paragraaf wordt eerst de literatuur weergegeven om een eenduidig beeld te vormen over 

data analytics governance en zijn mechanismen. Vervolgens wordt getracht antwoord te geven op 

onderzoeksvraag, voor zover dat mogelijk is, aan de hand van de gevonden en gebruikte literatuur. 

Dit gebeurt middels stap 7 en 8 uit de SLR van Okoli. Tot slot wordt het theoretisch kader afgesloten 

met een conclusie en de verdere aanpak van het onderzoek. 

2.3.1.  Governance 
Governance wordt gedefinieerd als een raamwerk van bevoegdheden en verantwoordelijkheden dat 

wordt ingezet door een mix van structurele, procedurele en relationele mechanismen en wordt 

gebruikt om te garanderen dat de activiteiten op een lijn zitten met de doelen en de strategie van de 

organisatie (Gregory et al., 2018). Governance borgt de uitvoering van een strategie door middel van 

verschillende mechanismen en complementeert zowel de strategische kant als de operationele kant 

(Fadler & Legner, 2021). Het is belangrijk omdat governance zorgt voor meer voordelen die worden 

gehaald uit investeringen binnen een organisatie middels een combinatie van verschillende 

mechanismen (Weill, 2004). Uiteindelijk moet governance er dus voor zorgen dat de juiste dingen 

worden gedaan op de juiste plek door de juiste personen en loopt als een rode draad door alle lagen 

van de organisatie.  

Binnen het vakgebied van Information Systems zijn er verschillende soorten governance die naar 

voren komen vanuit de literatuur. Zo richt IT Governance zich voornamelijk op de inrichting van 

decision making authority binnen een organisatie en de organisatorische structuur van IT-activiteiten 

ten behoeve van het creëren van waarde (De Haes & Van Grembergen, 2004; Fadler & Legner, 

2021). Een voorbeeld hiervan is dat de activiteiten centraal, decentraal of hybride kunnen worden 

ingericht. Data Governance richt zich weer op het managen van data assets. Hoewel de 

mechanismen binnen de beide governance gelijk zijn (bestaande uit structuur, procedure en 

relationeel), zijn er bijvoorbeeld per governance wel verschillende rollen gedefinieerd (Fadler & 

Legner, 2021).  
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Data Analytics Governance 

Data analytics is een opkomende competentie en een evolutionaire stap die verder gaat dan het 

traditionele rapporteren en dashboarding, wat het zowel een voordeel als nadeel maakt voor 

organisaties (Avery & Cheek, 2015). Data analytics realiseert het behalen van bedrijfsdoelen middels 

het creëren van voorspelmodellen en het optimaliseren van bedrijfsprocessen om de performance 

te verbeteren (Delen & Demirkan, 2013). Het wordt beschouwd als een geavanceerde manier van 

analyse ten opzichte van normale rapportages (Baijens et al., 2020). Data analytics maakt het voor 

bedrijven gemakkelijker om benodigde inzichten te krijgen en op basis daarvan de strategie bij te 

sturen (Mikalef & Krogstie, 2018).  

Omtrent data analytics governance is momenteel nog weinig literatuur te vinden. Er is echter wel 

een vraag naar data analytics governance vanuit verschillende literatuurstukken (Avery & Cheek, 

2015; Gröger, 2018). De eerste opzetten zijn gedaan voor een data analytics governance raamwerk, 

dat een afgeleide is van Data governance en IT governance. Baijens et al. (2020) heeft een 

preliminair raamwerk opgesteld bestaande uit 3 mechanismen; structuur, procedure en relationeel 

(zie figuur 1). 

Figuur 1: Preliminair Raamwerk voor Data Analytics Governance 

 

2.3.2.  Data Analytics Governance Mechanismen 
Zowel literatuur uit IT Governance als Data Governance toont aan dat governance wordt 

geïmplementeerd middels verschillende governance mechanismen (Otto, 2011; Weber et al., 2009). 

Voor beide governance kunnen dezelfde mechanismen verschillende benamingen hebben, zoals 

procedure en proces (Baijens et al., 2020). In dit onderzoek worden de drie mechanismen uit Baijens 

et al. (2020) aangehouden qua benaming: structuur, procedure en relationeel. In de volgende secties 

worden deze drie type van mechanismen toegelicht. 

Structuur mechanisme 

De kern van het structuur mechanisme voor data analytics focust zich op het organiseren van data 

analytics functies en gerelateerde beslissingsrechten. Het structuur mechanisme bestaat uit drie 

onderdelen: Organisatorische structuur, Rollen & Verantwoordelijkheden en Coördinatie & 

Afstemming (Almeida, Pereira, & Mira da Silva, 2013; De Haes & Van Grembergen, 2004; Tallon et 

al., 2014). De organisatorische structuur gaat over hoe data analytics in de organisatie is ingebed (De 

Haes & Van Grembergen, 2004; Grossman & Siegel, 2014). Drie verschillende structuren zijn 

geïdentificeerd: gecentraliseerd, gedecentraliseerd en hybride. Bij gecentraliseerd zijn alle data 

analytics activiteiten in één business unit ondergebracht, bij gedecentraliseerd is dit verspreid over 

verschillende business units. In de hybridevorm ligt de coördinatie bij een business unit en de 

uitvoering is verspreid over verschillende business units (Baijens et al., 2020; De Haes & Van 

Grembergen, 2004; Grossman & Siegel, 2014; Tallon et al., 2014). 
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Data analytics behoeft een nieuwe, diverse groep aan rollen met verschillende skills om succesvol te 

zijn (Dremel, Herterich, Waizmann, & Brenner, 2017; Grover, Chiang, Liang, & Zhang, 2018). Nieuwe 

Rollen & verantwoordelijkheden moeten dus duidelijk gedefinieerd zijn om succesvol 

geïmplementeerd te worden. De verschillende rollen delen de verantwoordelijkheden voor het 

creëren van invloed in de organisatie met betrekking tot de beschikbaarheid, monitoren van data 

analytics activiteiten, ontwikkelen van een platform en het design van de data, informatie 

architectuur voor data analytics oplossingen en behoeden van datakwaliteit voor data analytics 

activiteiten (Baijens et al., 2020; Dremel et al., 2017; Grover et al., 2018; Schüritz, Brand, Satzger, & 

Bischhoffshausen, 2017).  

Coördinatie & Afstemming is nodig tussen verschillende mensen en organisatorische afdelingen. 

Coördinatie is benodigd, gezien data analytics activiteiten door de gehele organisatie liggen 

(Espinosa & Armour, 2016; Kiron, Shockley, Kruschwitz, Finch, & Haydock, 2011). Een toegewijde 

comitéstructuur wordt daarom voorgesteld voor support en prioritering (Dremel et al., 2017; 

Grossman & Siegel, 2014; Kiron et al., 2011). Zo een stuurgroep bestaat uit leidinggevenden uit 

verschillende afdeling voor overzicht en afstemming tussen doelen en prioriteiten (Dremel et al., 

2017; Grossman & Siegel, 2014; Kiron et al., 2011).  

Procedure mechanisme 

De kern van het procedure mechanisme focust zich op het opzetten van routines voor de realisatie, 

monitoring, evalueren en ontwikkelen van data analytics processen. Het procedure mechanisme 

bestaat uit drie onderdelen: Procesmodel, Monitoring & Evaluatie en Ontwikkeling (Almeida et al., 

2013; De Haes & Van Grembergen, 2004; Tallon et al., 2014). Het Procesmodel support een 

gestructureerde en gecontroleerde manier van het uitvoeren van data analytics projecten, welke 

een set aan stappen en taken voorschrijven voor het opleveren van data analytics inzichten (Almeida 

et al., 2013; Baijens et al., 2020). 

Het begrijpen en verbeteren van de consistentie van data analytics behoeft Monitoring & Evaluatie. 

Dit zorgt voor een verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van data analytics. Het monitoren 

van data analytics projecten zorgt voor het tijdig kunnen ingrijpen wanneer problemen zich 

voordoen (Grossman & Siegel, 2014). Daarnaast moeten organisaties een connectie maken tussen 

data analytics en de zakelijke uitkomsten hiervan (Baijens et al., 2020; Grover et al., 2018). 

Een organisatie zou een Ontwikkeling roadmap moeten hebben zodat data analytics zich kan 

ontwikkelen naar de doelen die de organisatie heeft gesteld. Organisaties zouden duidelijk moeten 

hebben hoe deze doelen behaald moeten worden en hoe ze verbeterd kunnen worden. Een 

maturity model is een manier om hierbij support te bieden (Baijens et al., 2020; Grossman, 2018). 

Relationeel mechanisme 

De kern van het relationele mechanisme focust zich op de onderlinge relatie tussen mensen en 

groepen. Het relationele mechanisme bestaat uit drie onderdelen: Gedeelde Perceptie, 

Samenwerking en Kennisoverdracht (Almeida et al., 2013; De Haes & Van Grembergen, 2004; Tallon 

et al., 2014). De Gedeelde Perceptie op data analytics activiteiten is cruciaal en is gericht op cultuur 

en houding. Een organisatie zou dezelfde kijk moeten hebben op de uitkomsten van data analytics 

en een open houding hebben richting falen (Baijens et al., 2020; Dremel et al., 2017; Grover et al., 

2018; Kiron et al., 2011; Yamada & Peran, 2018). 

Werk in data analytics wordt gezien als multidisciplinair kenniswerk en is afhankelijk van 

Samenwerking tussen individuen met complementaire skills (Grover et al., 2018). Organisaties 
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moeten communicatie tussen individuen en groepen die betrokken zijn bij data analytics activiteiten 

promoten (Dremel et al., 2017). Voor nieuwe samenwerkingen tussen data analytics stakeholders, 

zou de organisatie ze dicht bij elkaar moeten plaatsen in een centraal georganiseerde unit (Baijens et 

al., 2020; Dremel et al., 2017). 

Als laatste is de Kennisoverdracht cruciaal, omdat organisaties de juiste skills moeten verkrijgen en 

behouden. Deze skills bestaan uit: technologie, modeleren, analytische vaardigheden en kennis over 

data en de organisatie (Davenport, Harris, De Long, & Jacobson, 2001). Er moeten dus 

mogelijkheden bestaan om kennis te delen en van anderen te leren (Kiron et al., 2011). Er zou een 

centraal educatie programma moeten zijn om data analytics skills te trainen. Nu worden vaak slechts 

een klein deel van de medewerkers hierin getraind waardoor bedrijven niet alles uit hun data halen 

(Dremel et al., 2017). 

2.3.3. Samenhang tussen mechanisme in IT en Data 

Governance 
Onderzoek vanuit IT governance en data governance toont aan dat er een samenhang is tussen de 

mechanismen (Micheli, Ponti, Craglia, & Berti Suman, 2020; Otto, 2011; Weber et al., 2009). De 

onderliggende aanname is dat er geen universele blauwdruk bestaat voor een organisatie voor data 

governance, maar dat er samenhang bestaat tussen de mechanismen die elkaar beïnvloeden 

(Baijens et al., 2020; Baijens et al., 2021; Carballa Smichowski, 2019; Lee, Zhu, & Jeffery, 2018; 

Weber et al., 2009). De literatuur toont verschillende samenhang tussen mechanismen. Een 

voorbeeld hiervan is de samenhang tussen Organisatorische Structuur, Rollen & 

Verantwoordelijkheden en Coördinatie & Afstemming (Lee et al., 2018; Weber et al., 2009). 

Afhankelijk van de Organisatorische structuur, moeten de Rollen & Verantwoordelijkheden en 

Coördinatie & Afstemming anders worden ingeregeld (Lee et al., 2018; Weber et al., 2009). Ander 

voorbeeld is de samenhang tussen Samenwerking en Kennisoverdracht (Micheli et al., 2020). De 

kennisoverdracht heeft invloed op de samenwerking en de voortvloeiende waarde daarvan (Micheli 

et al., 2020). 

Ook zijn er op abstract niveau verschillende soorten samenhang te zien. Er lijkt een samenhang te 

zijn tussen het Structuur, Procedure en Relationeel mechanisme (Lee et al., 2018; Mikalef & Krogstie, 

2018; Otto, 2011; Weber et al., 2009). Zo is bijvoorbeeld afhankelijk van hoe het Structuur 

mechanisme wordt ingericht, een andere aanpak benodigd is om de andere twee mechanisme op zo 

een goed mogelijk manier geïmplementeerd moeten worden. Het is nodig om het proces rondom 

data analytics zo te ontwikkelen dat die past bij de organisatorische inrichting (Lee et al., 2018; 

Mikalef & Krogstie, 2018; Otto, 2011; Weber et al., 2009).  

2.3.4. Samenhang tussen mechanisme in DAG 
Voor data analytics governance specifiek is er nauwelijks literatuur te vinden waar onderzoek is 

gedaan naar de samenhang tussen de DAG mechanismen, gezien het onderwerp relatief nieuw is. Er 

wordt door Baijens et al. (2020) aangenomen dat deze samenhang ook bestaat voor DAG, maar dat 

daar nog verder onderzoek naar gedaan moet worden. Gebaseerd op de literatuur die gevonden is 

vanuit data governance, en vanwege het feit dat het DAG raamwerk grotendeels is gebaseerd op het 

raamwerk van data governance, is het dus waardevol om te onderzoeken of de samenhang tussen 

de verschillende mechanismen die bestaan binnen data governance, ook zo bestaan binnen data 

analytics governance. Aan de hand van deze bevindingen binnen de data governance literatuur, is er 

een conceptueel raamwerk opgesteld dat de samenhang binnen data analytics governance 

weergeeft. In totaal zijn er 12 verschillende samenhang tussen mechanismen gevonden in de 
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literatuur die mogelijk ook kunnen bestaan binnen data analytics governance. De mechanismen 

rollen en verantwoordelijkheden, monitoring en evaluatie en samenwerking komen niet terug als 

beïnvloedende mechanismen in de literatuur en zijn daarom niet als rij terug te vinden in het 

raamwerk. Hetzelfde geldt voor de kolommen organisatorische structuur en gedeelde perceptie. 

Onderstaande tabel (tabel 3) toont aan, op basis van literatuur, welke mechanismen samenhangen 

met andere mechanismen en wat die samenhang is.  

Tabel 3: Conceptueel Raamwerk van samenhang tussen Data Analytics Governance Mechanismen 

 Organisatoris

che structuur 

Coördinatie en 

afstemming 

Procesmod

el 

Ontwikkeling Gedeelde 

Perceptie 

Kennis-

overdracht 

Rollen en 

verantwoordelijkh

eden 

Afhankelijk 

van de 

organisatoris

che structuur 

zijn er andere 

rollen en 

verantwoord

elijkheden 

nodig 

(Mikalef & 

Krogstie, 

2018; Weber 

et al., 2009) 

     

Coördinatie en 

afstemming 

Governance 

mechanisme

n moeten 

zorgen voor 

coördinatie 

tussen 

centrale en 

decentrale 

afdelingen 

(Weber et al., 

2009) 

     

Procesmodel Een strikt of 

formeel 

proces is 

nodig bij een 

gecentralisee

rde en 

hybride 

structuur 

(Lee et al., 

2018). 

 

     

Bepalend 

door 
Bepalend 

op 
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 Organisatoris

che structuur 

Coördinatie en 

afstemming 

Procesmod

el 

Ontwikkeling Gedeelde 

Perceptie 

Kennis-

overdracht 

Monitoring en 

evaluatie 

 Gebruik van 

stuurcomités 

overziet en 

beoordeeld 

data analytics 

in de 

organisatie 

(Mikalef & 

Krogstie, 

2018). 

Implementa

tie van een 

(formeel) 

proces 

zorgt voor 

monitoring 

ten 

behoeve 

van data 

kwaliteit 

(Lee et al., 

2018) 

   

Ontwikkeling  Coördinerende 

afdelingen en 

comités zijn 

georiënteerd 

op ontwikkelen 

van analytics 

mogelijkheden 

(Otto, 2011) 

    

Samenwerking In de 

organisatie 

moet de 

structuur 

geïdentificeer

d zijn om 

communicati

e tussen 

afdelingen te 

verbeteren 

(Mikalef & 

Krogstie, 

2018). 

De coördinatie 

en alignment 

vertrouwt op 

de 

samenwerkings

mogelijkheden 

binnen de 

organisatie 

(Lee et al., 

2018). 

  Een data 

driven 

cultuur stelt 

medewerkers 

in staat om 

nieuwe 

partnerschap

pen en 

ontwikkeling

en te 

ontdekken 

(Micheli et 

al., 2020). 

Door het 

delen van 

data tussen 

afdelingen 

worden 

kennishiaten 

opgevuld 

(Micheli et 

al., 2020). 

Kennisoverdracht    Ontwikkelroa

dmap zorgt 

voor het 

opleiden van 

gebruikers en 

managers 

(Mikalef & 

Krogstie, 

2018). 

Een 

vertrouwensc

ultuur 

empowered 

medewerkers 

data analytics 

onderwerpen 

te ontdekken 

(Micheli et 

al., 2020).  

 

 

Bepalend 

door 
Bepalend 

op 
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2.3.5. Conclusie 
Data analytics governance is een vrij nieuw fenomeen waar nog weinig literatuur over is geschreven. 

Een eerste opzet van een raamwerk is gedaan gebaseerd op data governance. Vanuit data 

governance zijn er verschillende onderzoeken geweest die aantonen dat er een samenhang is tussen 

de verschillende mechanismen. Voor Data Analytics Governance is er nog geen onderzoek gedaan 

naar deze samenhang, hoewel de literatuur wel verwacht dat deze er is. Vanuit de literatuur vanuit 

IT Governance en Data Governance is er een conceptueel raamwerk worden opgesteld dat 

inzichtelijk maakt welke samenhang er mogelijk zouden zijn tussen DAG mechanismen. 

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
Het onderzoek heeft als doel het conceptuele raamwerk te valideren door deze te toetsen in de 

praktijk. Het al dan niet kunnen bevestigen van deze samenhang zal inzicht kunnen geven in 

bepaalde keuzes die zijn gemaakt bij het implementeren van een DAG raamwerk. Dit onderzoek 

draagt bij aan de research gap en de vraag naar verder onderzoek naar samenhang tussen 

mechanismen (Avery & Cheek, 2015; Baijens et al., 2020). Voor de praktijk kan de organisatie een 

beeld krijgen van hoe ze mogelijk hun data analytics governance kunnen verbeteren aan de hand 

van de theorie.  
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3. Methodologie 
Dit hoofdstuk licht toe welke methodologie is gebruikt in dit onderzoek en worden de verscheidene 

keuzes toegelicht. Als eerst worden het conceptuele ontwerp en het technische ontwerp 

beschreven. Vervolgens worden de methode van de analyse van de gegevens uitgelicht, om tot slot 

te reflecteren op de validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten.  

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Het conceptuele raamwerk, dat is beschreven in het vorige hoofdstuk, zal verder worden onderzocht 

met behulp van de empirische data. De volgende stap is het verzamelen van empirische data voor de 

verschillende data analytics governance mechanismen om zodoende de samenhang tussen de 

mechanismen te kunnen evalueren. Het onderzoek is dus exploratief van aard. Dit fenomeen is voor 

data analytics governance nog niet eerder onderzocht, dus dit onderzoek tracht hieruit nieuwe 

inzichten te bieden in het onderwerp. 

Om dit fenomeen te onderzoeken, zal binnen de context van een organisatie worden getoetst hoe 

de DAG mechanismen samenhangen. Er is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksaanpak. 

Kwalitatief onderzoek is voor de hand liggend wanneer er behoefte is aan onderzoek in een 

natuurlijke setting om op die manier toegang te verkrijgen tot een diepe en rijke omschrijving 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). Door middel van deze kwalitatieve onderzoeksaanpak is er 

meer ruimte voor een flexibele opzet, waarbij er in meerdere iteraties een relatief nieuw fenomeen 

kan worden onderzocht (Yin, 2014). 

Middels een case study zal het fenomeen onderzocht worden bij een enkele organisatie. De 

empirische data zal verzameld worden middels interviews. Voor deze interviews worden de 

inzichten onttrokken uit het literatuuronderzoek. Middels een case study kan het fenomeen worden 

onderzocht binnen een context en zal het zorgen voor een beter begrip van het fenomeen. Ook 

wordt er onderzoek gedaan naar houding, motivatie en gedrag, van zowel personen als organisaties 

(Saunders et al., 2016). 

Er is gekozen om een diepgaande case study te doen bij één organisatie, om zodoende een rijke 

beschrijving te verkrijgen omtrent het onderwerp. De caseorganisatie moet zich al bezighouden met 

het gebruik van data analytics. Tevens moeten er meer dan 20 medewerkers zich al bezighouden 

met de uitvoer van data analytics. Dit biedt de mogelijkheid om data te verzamelen vanuit 

verschillende perspectieven binnen de organisatie door medewerkers uit verschillende lagen en 

rollen te interviewen. Het voordeel van een case study bij een enkele organisatie is de diepgang, 

echter heeft een case study een lage externe validiteit. Hierop wordt verder ingegaan in paragraaf 

3.3. 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
De uitwerking van de case study zal plaatsvinden binnen de organisatie middels diepte-interviews 

met experts uit de organisatie. Interviews met experts uit het vakgebied is volgens Saunders et al. 

(2016) een goede manier om informatie op te halen. De interviews zullen een semigestructureerd 

karakter hebben. Hiermee zal een lijst aan vragen en onderwerpen vooraf opgesteld worden, maar 

blijft er ruimte over voor de onderzoeker om door te vragen die binnen de context passen of om 

ruimte te maken voor discussie (Yin, 2014). Ook kan er opheldering worden opgevraagd door de 

onderzoeker, wat voor meer betrouwbaarheid van de antwoorden kan zorgen. Het persoonlijke 

contact zorgt hierbij voor een vertrouwelijke omgeving waarbij de respondent makkelijker antwoord 

kan gegeven en is de respondent vaker bereid vrijuit te praten (Saunders et al., 2016; Yin, 2014). 
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De vragen die worden opgesteld, worden gebaseerd op het theoretische kader dat is beschreven in 

paragraaf 2.3. Voorafgaand aan het interview zullen de respondenten worden ingelicht over het 

interview, om duidelijkheid te scheppen omtrent het onderwerp. Ook zullen de definities en 

mechanismen worden toegelicht, zodat zowel de onderzoeker als de respondent over hetzelfde 

praten. In de interviews zullen de verschillende samenhang tussen mechanismen, zoals benoemd in 

het theoretisch kader, centraal staan. Gezien het semigestructureerde karakter van de interviews, is 

er ruimte om vervolg of verduidelijkingsvragen te stellen gedurende het interview. 

De interviews zullen worden afgenomen met een zevental medewerkers die werkzaam zijn binnen 

de organisatie. De medewerkers zijn geselecteerd op hun werkzaamheden binnen het data analytics 

domein. De interviews zullen digitaal worden vastgelegd zodat ze getranscribeerd kunnen worden, 

en eventueel teruggeluisterd kunnen worden. De transcripten zullen ook worden gedeeld met de 

geïnterviewde om de juistheid te waarborgen en de inhoud te valideren. De interviews worden in 

het Engels afgenomen, gezien de medewerkers op het hoofdkantoor de Nederlandse taal niet 

beheersen. 

3.3. Gegevensanalyse 
Kwalitatieve data zijn door meningen (woorden) of afbeeldingen gevormd en niet 

gestandaardiseerd. Hierdoor zijn de gegeven complex en omvangrijk waardoor ze moeten worden 

samengevat om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag (Saunders et al., 2016).  

Alle interviews worden opgenomen en automatisch getranscribeerd door de Microsoft Teams. Alle 

transcripten zullen vervolgens non-verbatim getranscribeerd en gevalideerd worden aan de hand 

van de originele audio door de onderzoeker. Dit stelt de onderzoeker in staat om zich vertrouwd te 

maken met de data (Braun & Clarke, 2006). Vervolgens wordt het non-verbatim transcript 

gevalideerd door de geïnterviewde zelf voor de betrouwbaarheid. 

Om de verzamelde data te kunnen analyseren, wordt er gebruikt van gemaakt van een thematische 

analyse volgens de benadering van Braun & Clarke (2006). Dit is een passende benadering voor 

analyse in een generiek kwalitatief onderzoek (Braun & Clarke, 2006). Het coderen en analyseren 

van de transcripten zal gebeuren middels de volgende drie stappen; open coderen, axiaal coderen 

en selectief coderen.  

Open coderen is het reorganiseren van data in categorieën. Fragmenten uit de transcripten worden 

een code toegekend als ze passen bij een of meerdere van de thema’s uit het literatuuronderzoek. 

Vervolgens wordt gekeken of er overlappende codes zijn die samen kunnen worden gevoegd tot een 

overkoepelende codes door middel van axiaal coderen. Hierdoor blijven er een aantal 

hoofdcategorieën over die gebruikt worden in het onderzoek. Tot slot wordt de gevonden data 

middels selectief coderen gestructureerd aan de hand van de hoofdcategorieën en worden op basis 

daarvan relaties en verbindingen gelegd tussen de data. Atlas.TI zal worden gebruikt om de 

transcripten te bewaren, te organiseren en te coderen. 

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

aspecten 
Betrouwbaarheid en validiteit staan centraal om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek 

objectief te kunnen beoordelen. Betrouwbaarheid gaat over de mogelijkheid om een onderzoek te 

repliceren en de consistentie van het onderzoek. Validiteit verwijst naar bruikbaarheid van de 

methode, de accuraatheid van de analyse van de data en de generaliseerbaarheid van de resultaten. 
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Validiteit is voor kwalitatief onderzoek weer onder te verdelen in drie categorieën; 

constructvaliditeit, interne validiteit en externe validiteit (Saunders et al., 2016). 

Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid gaat om de consistentie van de methode om iets te meten. Het gaat er hierbij 

om dat de uitkomsten hetzelfde zouden zijn als je het onderzoek zou reproduceren. De 

betrouwbaarheid wordt verhoogd door transparant te zijn over de onderzoeksmethoden, zodat deze 

reproduceerbaar zijn. Daarnaast wordt er gewerkt met een standaardlijst van vragen en 

onderwerpen, en dezelfde informatie vooraf voor de respondenten. Hiermee wordt voor elke 

respondent dezelfde setting gecreëerd en zijn de nodige definities hetzelfde. Tevens worden de 

transcripten beschikbaar gesteld. Tot slot wordt de denkwijze van de onderzoeker bij de analyse van 

de data onderbouwd, waardoor duidelijk wordt in de resultaten hoe tot bepaalde conclusies is 

gekomen (Saunders et al., 2016). 

Constructvaliditeit 

Constructvaliditeit zegt wat over in hoeverre bepaalde vragen daadwerkelijk meten waarvan de 

onderzoeker wil dat het gemeten wordt (Saunders et al., 2016). De constructvaliditeit wordt in dit 

onderzoek gewaarborgd door vanuit het theoretische kader de concepten en definities duidelijk te 

beschreven. Tevens zullen de onderwerpen en interviewvragen worden geëxtraheerd uit het 

theoretisch kader. Na het eerste interview zullen de antwoorden geanalyseerd om vast te stellen of 

de vragen daadwerkelijk de gewenste data naar boven weten te halen. 

Interne validiteit 

Interne validiteit zegt iets over een causale relatie tussen variabelen (Saunders et al., 2016). De 

interne validiteit wordt in dit onderzoek gewaarborgd door de empirische data te toetsen aan het 

conceptuele raamwerk uit het theoretische kader. Op deze manier wordt getoetst of dat wat er in 

de literatuur naar voren komt, zich ook daadwerkelijk voordoet binnen de organisatie of zorgt voor 

nieuwe inzichten. Dit zorgt voor een hogere interne validiteit. Tevens zorgt triangulatie voor een 

hogere validiteit. Triangulatie wordt in dit onderzoek toegepast door meerdere bronnen van data te 

gebruiken en door de interviews te laten valideren door de respondenten. 

Externe validiteit 

Externe validiteit zegt wat over de generaliseerbaarheid van het onderzoek. In andere woorden, in 

hoeverre gelden de resultaten van dit onderzoek ook in een andere context (Saunders et al., 2016)? 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd binnen één organisatie, waardoor de externe validiteit laag is 

en er geen conclusie getrokken kunnen worden voor andere organisaties, zelfs niet voor soortgelijke 

organisaties. De externe validiteit kan worden verhoogd door het onderzoek nog bij andere 

organisaties uit te voeren.  

Ethische aspecten 

De data die wordt verzameld zal alleen voor dit onderzoek gebruikt worden en zullen verder niet 

gedeeld worden met anderen. Alle interviews worden opgenomen en getranscribeerd. De opnames 

zullen na het onderzoek worden verwijderd en de respondenten krijgen de mogelijkheid de opname 

te weigeren. De transcripten blijven bewaard tot een periode van zeven jaar, naar aanleiding van het 

beleid van de organisatie. De respondenten worden verzochten om hun eigen transcripten te 

verifiëren en valideren. Tot slot worden de persoonsgegevens geanonimiseerd, maar zijn ze wel 

reproduceerbaar voor de onderzoeker.  
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4. Resultaten 
Dit hoofdstuk beschrijft de uitvoering en de resultaten van dit onderzoek. Als eerst wordt de 

uitvoering beschreven, met daarin een omschrijving van de caseorganisatie, de uitvoering van de 

datacollectie en de uitvoering van de data-analyse. Vervolgens worden resultaten besproken die zijn 

voortgekomen uit het onderzoek aan de hand van de thema’s uit de literatuurstudie. Tot slot 

worden de aanvullende bevindingen besproken die uit de interviews naar voren zijn gekomen. 

4.1. Uitvoering 

4.1.1. Caseorganisatie 
Het onderzoek is uitgevoerd bij één caseorganisatie. De organisatie is al meer dan 30 jaar actief in de 

financiële sector. De organisatie heeft kantoren verspreid over meerdere landen in verschillende 

werelddelen, waaronder een kantoor in Nederland. De organisatie heeft meer dan 3.000 

medewerkers wereldwijd en een omzet van meer dan 500 miljoen euro.  

Binnen de organisatie wordt er al meerdere jaren gebruikgemaakt data analytics om waarde voor de 

organisatie te creëren. Voornamelijk aan de sales en operations kant worden er toepassingen 

ontwikkeld om het werk makkelijker te maken, te automatiseren of om de inkomsten te verhogen. 

Een voorbeeld hiervan is het voorspellen van de hoeveelheid euro’s die klanten gaan spenderen als 

ze een actiecode ontvangen met behulp van Predictive Modelling. 

Het documentenonderzoek toont aan dat het Structuur mechanisme laat zien dat er sinds een paar 

jaar is er gekozen voor een hybride-structuur voor data analytics. Hierbij zijn de “geavanceerde data 

analytics”, zoals Data Science, Machine Learning en Artificial Intelligence gecentraliseerd. De data 

analisten die nog gedecentraliseerd werken, houden zich vooral bezig met “minder geavanceerde” 

data analytics werkzaamheden zoals Business Intelligence en Reporting. Er is in sommige gevallen 

sprake van een intensieve samenwerking tussen deze functies, maar in andere gevallen is de 

organisatie bezig dit verder te ontwikkelen. 

De data analytics functies werken niet met een procesmodel zoals CRISP-DM, maar werken 

autonoom. Dit bevordert de creativiteit en de ontwikkeling van de medewerkers. Er wordt wel agile 

gewerkt binnen de organisatie, om op die manier iteratief feedback op te halen en te monitoren en 

evalueren of projecten goed lopen. Ook is er niet formeel vastgelegd waar de organisatie heen wil 

op gebied van data analytics, maar middels de agile werkwijze worden er wel op een langere termijn 

gekeken wat er behaald moet worden qua projecten.  

De toon vanuit de directie is ook bevorderend voor het verder ontwikkelen van data analytics. Uit 

communicatie stukken vanuit de directie en artikelen op het intranet blijkt dat het bestuur stuurt op 

een data gedreven cultuur. De organisatie is van mening dat er meer gehaald kan worden uit de data 

die in bezit is, alleen moeten daarvoor nog wel stappen worden gezet. De data driven cultuur wordt 

dus ondersteund, maar nog niet overal even goed opgepakt. Met de wijziging van de 

organisatiestructuur zijn hiervoor al de eerste stappen gezet om de samenwerking te verbeteren 

tussen de data analytics medewerkers en de business medewerkers. 
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4.1.2. Datacollectie 
Tussen april en juni 2022 zijn er zeven interviews uitgevoerd binnen de caseorganisatie, waarvan één 

interview niet is meegenomen in dit onderzoek vanwege het gebrek aan informatie vanuit de 

respondent. De interviews duurde gemiddeld 50 minuten (binnen een range van 40-65 minuten). 

Alle interviews zijn via Microsoft Teams afgenomen, waarbij de respondent in een afgesloten ruimte 

zat om vrij uit te kunnen spreken. Het eerste deel van het interview ging over het bestaan van de 

DAG mechanismen binnen de organisatie, het tweede deel van de vragen ging dieper in op 

invloeden van de mechanismen. Na het transcriberen van de interviews zijn de transcripten 

geverifieerd door de respondenten. In de onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de 

functies van de respondenten. 

Tabel 4: overzicht van functies van respondenten 

Respondentnummer Functie 

Respondent 1 (R1) Head of Big Data & Artificial Intelligence 

Respondent 2 (R2) Head of Predictive Modelling 

Respondent 3 (R3) Senior Sales Analist 

Respondent 4 (R4) Head of Enterprise Architecture 

Respondent 5 (R5) Head of Data Foundation 

Respondent 6 (R6) Head of Data Science Architecture 

4.2. Resultaten 
In deze paragraaf worden de resultaten beschreven van het onderzoek. De resultaten zijn opgedeeld 

in de thema’s zoals deze zijn beschreven in het literatuuronderzoek. Per subhoofdstuk wordt 

beschreven welke mechanismen worden beïnvloed door het hoofdmechanismen volgens de 

respondenten. Aan het einde wordt de overige samenhang besproken. 

4.2.1. Organisatorische structuur 
De organisatorische structuur binnen de organisatie wordt door alle respondenten als hybride 

bestempeld. Dit sluit aan met de documentanalyse, waaruit is gebleken dat op gebied van data 

analytics de organisatie een hybride model hanteert. Een groot deel van de werkzaamheden vindt 

gecentraliseerd plaats, maar een deel ook decentraal.  

Rollen en Verantwoordelijkheden 

Dat de organisatorische structuur bepalend is voor rollen en verantwoordelijkheden, wordt 

onderschreven door alle respondenten. Sinds de structuurwijziging van decentraal naar hybride, zijn 

de rollen opnieuw ingericht. Nieuwe data analytics functies zijn ontwikkeld en gecentraliseerd om 

meer geavanceerde analytics uit te kunnen voeren. Onder andere Machine Learning, Artificial 

Intelligence en Data Science vallen onder geavanceerde analytics, met bijbehorende rollen. Ook 

vallen hier Business Analisten binnen in de organisatie. Minder geavanceerde analytics worden 

decentraal uitgevoerd binnen verschillende domeinen. Dit zijn meer generieke rollen zoals Data 

analist en BI analist. Afhankelijk van de structuur moeten dus passende rollen en 

verantwoordelijkheden worden gecreëerd. 
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Coördinatie en Afstemming 

De organisatorische structuur is bepalend voor de coördinatie en afstemming. Een deel van de 

respondenten geeft aan dat er weinig overstijgend coördinatie en afstemming plaatsvindt, maar dat 

zulke coördinatie zou dat wel zorgen voor een betere alignment tussen de gecentraliseerde en 

gedecentraliseerde data analytics functies. Een van de respondenten zegt hierover het volgende: 

“sommige van de decentrale functies werken nog als een eiland en zoeken hierbij niet de 

samenwerking op met ons. Door betere coördinatie zorg je ervoor dat zulke functies op dezelfde 

manier werken en denken”.  

Procesmodel 

De organisatie werkt niet met een (formeel) procesmodel. De meeste respondenten zijn wel bekend 

met procesmodel zoals CRISP-DM en geven aan dat er informeel wordt er wel op een soortgelijke 

manier gewerkt wordt, omdat het ontwikkelen van modellen anders bemoeilijkt wordt. De Agile 

werkwijze draagt ook bij aan het hebben van een informeel proces dat telkens wordt herhaald. De 

organisatorische structuur is dus niet bepalend voor het hebben van een procesmodel, maar het is 

meer afhankelijk is van de volwassenheid van de organisatie. 

Samenwerking 

De samenwerking wordt verbeterd en versterkt door de organisatorische structuur. Een van de 

respondenten geeft aan dat “door de data mensen en de business mensen bij elkaar te zetten, wordt 

de uitkomst versterkt”. Voorheen waren de afdelingen allemaal eigen eilanden, maar na de opzet 

van de hybride structuur is de samenwerking verbetert. Dit geeft als gevolg dat de data analytics 

medewerkers de business begrijpen en vice versa. De organisatorische structuur is dus ook bepalend 

volgens de respondenten voor de samenwerking. 

Kennisoverdracht 

Een aantal van de respondenten geeft gedurende de interviews aan dat de organisatorische 

structuur ook bepalend is voor de kennisoverdracht. Door bepaalde afdelingen of teams bij elkaar te 

plaatsen, krijg je naast een betere samenwerking ook meer kennisoverdracht. Medewerkers zijn 

volgens de respondenten daardoor sneller geneigd om van elkaar te leren door middels van sit-ins 

en workshops. 

4.2.2. Coördinatie en afstemming 
Het bestaan van coördinatie en afstemming binnen de organisatie wordt verschillend uitgelegd. De 

ene helft van de respondenten is van mening dat er geen specifieke coördinatie en afstemming is 

voor data analytics projecten, terwijl de andere helft aangeeft dat dit er is als onderdeel van een 

agile werkwijze. Ook geeft 50% aan dat er geen stuurcomité is binnen de organisatie voor data 

analytics projecten, terwijl de rest aangeeft dat dit er wel is in de vorm van “Mission Control”. Uit de 

documentenanalyse blijkt echter dat “Mission Control” over IT-projecten in het algemeen gaat, en 

data analytics maakt hier in sommige gevallen een onderdeel vanuit.  
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Monitoring en Evaluatie 

De coördinatie en afstemming is bepalend voor monitoring en evaluatie. Hoewel een deel van de 

respondenten aangeeft dat monitoring en evaluatie een onderdeel is van een het standaard data 

analytics proces, en daardoor niet per se bepaald wordt door coördinatie en afstemming, zijn de 

respondenten van mening dat data analytics projecten nog beter tot hun recht zouden komen als er 

wel formele coördinatie en afstemming zou zijn. Een stuurcomité zou uitkomst kunnen bieden bij 

het prioriteren en monitoren van data analytics projecten, zowel binnen afdelingen als door de 

organisatie heen. 

Ontwikkeling 

Dat de coördinatie en afstemming bepalend is voor de ontwikkeling, onderschrijven alle 

respondenten. Een van de respondenten zegt: “een overkoepelend orgaan zou de ontwikkeling van 

data analytics capabilities goed doen, omdat dit nu niet goed belegd is. De vrijheid ligt bij de 

managers, maar elke manager gaat daar weer anders mee om. Hierdoor ga je scheefgroei krijgen”. 

Door bijvoorbeeld een stuurcomité te implementeren in de organisatie, kan er een roadmap worden 

ontwikkeld die data analytics naar een hoger niveau kan tillen.  

Samenwerking 

De coördinatie en afstemming is ook bepalend voor de samenwerking, wordt aangegeven door de 

respondenten. Door de coördinatie en afstemming te formaliseren, zou er beter kunnen worden 

afgedwongen dat afdelingen of teams met elkaar gaan samenwerken waar nodig. Ook tussen de 

data analytics activiteiten centraal en decentraal zou er dan een betere samenwerking ontstaan. 

4.2.3. Procesmodel 
Alle respondenten geven aan dat er niet gewerkt wordt met een procesmodel, maar ze zijn er wel 

mee bekend. De medewerkers zijn vrij om te kiezen hoe ze hun werkzaamheden oppakken. De 

respondenten zeggen hierover: “de medewerkers hebben een hoge mate van autonomie en 

creatieve vrijheid. Wij willen ze niet belemmeren in bureaucratie”.  

Monitoring en Evaluatie 

De respondenten veronderstellen dat het procesmodel bepalend is voor monitoring en evaluatie. 

Hoewel er geen formeel procesmodel is geïmplementeerd, zijn er wel informele kaders binnen de 

organisatie die worden gevolgd in het geval van uitvoering van data analytics projecten. Door de 

agile werkwijze, worden data analytics werkzaamheden gemonitord en geëvalueerd. De agile 

werkwijze is voor de respondenten een vorm van procesmodel.   

4.2.4. Ontwikkeling 
De respondenten geven aan dat er binnen de organisatie geen data analytics roadmap is, in termen 

van capabilities. Dit bleek ook uit de documenten analyse. Een enkeling geeft aan dat er wel een 

roadmap is voor data analytics project, maar dat is op korte termijn en planning technisch vanuit de 

agile werkwijze.  

Kennisoverdracht 

Hoewel er binnen de organisatie geen ontwikkeling roadmap is, hebben de respondenten wel een 

mening over hoe ontwikkeling bepalend is voor kennisoverdracht. Een roadmap kan namelijk helpen 
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de organisatie zich verder te ontwikkelen van hun data analytics en hierbij hulp bieden aan 

kennisoverdracht.  

4.2.5. Gedeelde perceptie 
Binnen de organisatie is er sprake van een data driven cultuur en uitgesproken endorsement vanuit 

de directie om data analytics activiteiten te ontplooien en verder te ontwikkelen. Dit blijkt uit 

stukken van het intranet, alsmede communicatie vanuit de directie. Dit komt overeen met wat de 

respondenten vertellen.  

Samenwerking 

De respondenten vinden dat de toon vanuit de directie bepalend is voor de samenwerking. Binnen 

de organisatie wordt namelijk gestimuleerd om samen te werken en elkaar op te zoeken. Ook geven 

respondenten aan dat functies bij elkaar geplaatst worden om zodoende versterkend te werken. 

Hierdoor ontstaan er effectievere oplossingen. 

Kennisoverdracht 

Ook is de gedeelde perceptie bepalend voor de kennisoverdracht. Dit komt volgens de respondenten 

voornamelijk door de cultuur binnen de organisatie. Persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd 

binnen teams, waardoor medewerkers de mogelijkheid krijgen om binnen werktijd zichzelf te 

ontwikkelen op gebied van data analytics. Hierdoor ontstaan er ook initiatieven om de rest van de 

organisatie te helpen bij het verder ontwikkelen in het gebruik van data analytics. 

Coördinatie en Afstemming 

Eén van de respondenten geeft aan dat gedeelde perceptie bepalend is voor de coördinatie en 

afstemming. Volgens de respondent is het effect van het feit dat de directie duidelijke hun steun 

uitspreken voor de verdere ontwikkeling van data analytics cultuur, dat data analytics projecten 

meer prioriteiten krijgen binnen projectplanningen. De respondent omschrijft dit als volgt: “De 

directie ondersteunt de data driven cultuur en wilt data analytics verder ontwikkelen. Hierdoor 

krijgen data analytics projecten een hoge prioriteit binnen de PI planningen en projecten binnen 

Mission Control”. 

4.2.6. Kennisoverdracht 
Alle respondenten onderschrijven dat er veel sprake is van kennisoverdracht binnen de organisatie. 

Dit bestaat zowel kennisdeling binnen de teams, alsmede team overstijgend. Een aantal voorbeelden 

die worden aangehaald zijn; sit-ins bij andere teams, lunch & learn’s, maar ook tutoring en 

knowledge sharing sessies binnen teams.  

Samenwerking  

De Kennisoverdracht bepaalt de Samenwerking volgens de respondenten. Voornamelijk door team 

overstijgend kennis te delen, heeft dit een positieve invloed op de samenwerking volgens de 

respondenten. Doordat medewerkers weten waar anderen mee bezig zijn, is het makkelijk om de 

link te leggen met het eigen werk. Een van de respondenten zegt hierover het volgende: “Na een 

workshop die een van mijn medewerkers gaf, sprak hij op een borrel een collega uit een ander team 

die wel wat ideeën had. Zodoende hebben ze samen een project opgezet wat zich nu uit in een 

verbetering van de kwaliteit van het werk”. 
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Kennisoverdracht en samenwerking 

Twee respondenten geven aan dat de samenhang tussen kennisoverdracht en samenwerking twee 

kanten opwerkt. Door de intensieve samenwerking tussen data analytics afdelingen en business 

afdelingen wordt de kennisoverdracht verbeterd. Een van de respondenten reageert met “door veel 

samen te werken met bepaalde collega’s, ga je veel van elkaars werk leren. Je gaat daardoor 

automatisch bij elkaar zitten om zijn werk en het proces echt goed te begrijpen”. Hieruit blijkt dus dat 

volgens deze respondenten het mechanisme Samenwerking ook bepalend is voor de 

kennisoverdracht. 
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
Dit hoofdstuk beschrijft de discussie, de conclusie omtrent de onderzoeksvraag en de aanbevelingen 

voor de praktijk en verder onderzoek. Als eerst worden de resultaten bediscussieerd, wat uiteindelijk 

leidt tot een preliminair raamwerk. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de limitaties van het 

onderzoek. Daarna zal in de conclusie getracht worden een antwoord gegeven op de 

onderzoeksvraag. Ten slotte worden er aan de hand van het onderzoek aanbevelingen gedaan voor 

de praktijk en voor verder onderzoek. 

5.1. Discussie 

5.1.1. Resultaten 
De verwachting was, omdat zowel het DAG raamwerk als het conceptuele raamwerk uit dit 

onderzoek gebaseerd zijn op data governance en IT governance, dat de samenhang tussen 

mechanismen grotendeels overeen zou komen. Uit de resultaten komt naar voren dat de 

samenhang tussen de mechanismen inderdaad nagenoeg één op één overeen in vergelijking met het 

conceptuele raamwerk. Zo komt duidelijk overeen dat de organisatorische structuur bepaalt hoe de 

rollen en verantwoordelijkheden, de coördinatie en afstemming en de samenwerking worden 

ingericht, op dezelfde wijze zoals in het conceptuele raamwerk is omschreven. Daarnaast is er een 

duidelijke overeenkomst dat de coördinatie en afstemming de inrichting bepaalt van monitoring en 

evaluatie, de ontwikkeling en de samenwerking. De enige opmerking die hierbij gemaakt kan worden 

is dat de organisatie geen gebruik maakt van een stuurcomité en daarom dit vooral op basis van 

gevoel is van de respondenten. Ook bepaalt het procesmodel de implementatie van de monitoring 

en evaluatie. Het verschil met het conceptuele raamwerk is dat de organisatie geen formeel proces 

heeft ingeregeld. Echter is er wel een informeel proces binnen de organisatie waar er wordt 

toegezien op monitoring waardoor er toch gesproken kan worden van een samenhang tussen deze 

mechanismen. Ook komt naar voren dat ontwikkeling en gedeelde perceptie zijn bepalend voor 

kennisoverdracht. Tot slot wordt de samenwerking ook bepaald door gedeelde perceptie en 

kennisoverdracht. Deze laatste vier samenhang tussen mechanismen wordt nagenoeg één op één 

uitgelegd door de respondenten. 

Het grootste verschil is de samenhang tussen de organisatorische structuur en het procesmodel. 

Waar het conceptuele model de samenhang tussen deze mechanismen onderschrijft, wordt die 

samenhang niet onderschreven in dit onderzoek. De respondenten zijn hierbij van mening dat de 

een formeel proces niet per se nodig is bij het hebben van een hybride organisatorische structuur 

omdat dit de autonomie te veel in de weg staat. De organisatorische structuur is dus niet bepalend 

voor het procesmodel. Een verklaring hiervoor kan het feit zijn dat de organisatie niet werkt met een 

procesmodel. Hierdoor kunnen de respondenten de samenhang toekennen aan andere factoren, 

zoals een agile werkwijze (en dus aan coördinatie en afstemming).  

Daarnaast zijn er drie soorten samenhang tussen mechanismen bepaald die niet naar voren zijn 

gekomen bij de literatuurstudie. De eerste hiervan is de samenhang tussen de Organisatorische 

Structuur en Kennisoverdracht. De gedachte erachter is door teams bij elkaar te plaatsen, men 

sneller geneigd is om kennis van elkaars processen en activiteiten te delen. Deze samenhang is 

echter wel afhankelijk van de gekozen Organisatorische Structuur en daarom dus context 

afhankelijk. In de situatie van decentralisatie is dit namelijk geen logisch gevolg, gezien de teams dan 

juist niet bij elkaar zitten. 
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Daarnaast is er een samenhang bepaald tussen gedeelde perceptie en coördinatie en afstemming. 

Volgens een van de respondenten ligt dit aan de kijk op data analytics van de directie (gedeelde 

perceptie) en het aanzien van data analytics projecten binnen “Mission Control” (coördinatie en 

afstemming), waarbij “Mission Control” door de respondent als een stuurcomité wordt aangemerkt 

voor data analytics projecten. Echter blijkt uit een de documenten analyse en andere interviews dat 

“Mission Control” een comité is voor IT-projecten waar data analytics werkzaamheden soms een 

onderdeel van uitmaakt, maar niet specifiek voor data analytics projecten is.  

Tot slot is de samenhang tussen samenwerking en kennisoverdracht bepaald. Deze samenhang komt 

vanuit het conceptuele raamwerk andersom, waarbij kennisoverdracht bepalend is voor de 

samenwerking. Door team overstijgend te werken, zal dit een positieve invloed hebben op de 

kennisoverdracht tussen teams. Deze samenhang is volgens de respondenten een logisch gevolg van 

de samenwerking. Hoewel er geen directe suggestie voor is, is het aannemelijk dat dit ook wordt 

beïnvloed door de data driven cultuur binnen de organisatie. Medewerkers zijn hierdoor 

geïnteresseerd in data analytics en telkens opzoek naar manieren om zich te blijven ontwikkelen. 

Het vinden van deze aanvullende samenhang tussen DAG mechanismen suggereert wel dat het 

raamwerk nog te beperkt is en er mogelijk andere soorten samenhang bestaat tussen DAG 

mechanismen. Doordat er nog weinig onderzoek is gedaan naar de samenhang tussen deze 

mechanismen is het mogelijk dat deze nog onvoldoende onderzocht zijn binnen het data en IT 

governance domein. Daarnaast zou het kunnen dat de gebruikte set aan literatuur te beperkt was en 

er nog andere samenhang beschreven zijn binnen data governance en IT governance literatuur die 

hierin niet zijn meegenomen. 

5.1.2. Data Analytics Governance Coherence Raamwerk 
De resultaten bevestigen voor een groot deel het conceptuele raamwerk. Daar tegenover zijn er 

echter ook drie andere soorten samenhang gevonden tussen andere mechanismen, die niet uit de 

literatuurstudie naar voren waren gekomen. Aan de hand van de resultaten is het conceptuele 

raamwerk herzien. Onderstaande tabel (tabel 5) toont aan hoe de samenhang is tussen de DAG 

mechanismen na de data-analyse. De cellen verwijzen naar de paragrafen in de resultaten, die 

beschrijven hoe de mechanismen met elkaar samenhangen.  
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Tabel 5: Preliminair Raamwerk van samenhang tussen Data Analytics Governance 

 Organisatorisc

he structuur 

Coördinat

ie en 

afstemmi

ng 

Proces-

model 

Ontwikkeling Gedeelde 

Perceptie 

Samen-

werking 

Kennis-

overdracht 

Rollen en 

verantwoord

elijkheden 

Organisatorisc

he structuur 

bepaalt de 

Rollen en 

verantwoorde

lijkheden 

(4.2.1) 

      

Coördinatie 

en 

afstemming 

Organisatorisc

he structuur 

bepaalt de 

Coördinatie 

en 

afstemming 

(4.2.1) 

   Gedeelde 

perceptie 

bepaalt de 

Coördinatie 

en 

afstemming 

(4.2.4) 

  

Procesmodel Organisatorisc

he structuur 

bepaalt niet 

het 

Procesmodel 

(4.2.1). 

      

Monitoring 

en evaluatie 

 Coördinat

ie en 

afstemmi

ng 

bepaalt 

de 

Monitorin

g en 

evaluatie 

(4.2.2) 

 

Procesmo

del 

bepaalt 

de 

Monitorin

g en 

evaluatie 

(4.2.3) 

    

Ontwikkeling  Coördinat

ie en 

afstemmi

ng 

bepaalt 

de 

Ontwikkel

ing (4.2.2) 

 

     

Bepalend 

door 

Bepalend 

voor 
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5.1.3. Limitaties 
Er zijn ook een aantal limitaties die in acht moeten worden genomen bij het gebruik van dit 

onderzoek. Ten eerste is het onderzoek uitgevoerd bij een enkele caseorganisatie. Daardoor is er 

een lage mate van generaliseerbaarheid. Echter is het onderzoek betrouwbaar en is de uitvoering 

van het onderzoek vrij van methodologische fouten. De respondenten zijn voorzien van dezelfde 

informatie en definities vooraf, dezelfde setting waarin de interviews werden afgenomen en een 

standaard interviewprotocol. Ook is het onderzoek transparant, waardoor het onderzoek goed 

reproduceerbaar is om de generaliseerbaarheid te verhogen. 

Daarnaast is de gebruikte set aan literatuur mogelijk te beperkt geweest, doordat de searchstring 

mogelijk te beperkt is en er een beperkt aantal databases geraadpleegd zijn. Zo is IT governance 

alleen meegenomen middels snowballing en artikelen die toegereikt zijn vanuit de OU. Hierdoor is 

het mogelijk dat niet alle samenhang tussen mechanismen uit IT en Data Governance naar voren zijn 

gekomen. Echter zijn er uit de set aan literatuur nog 12 samenhang tussen mechanismen naar voren 

gekomen voor het conceptuele raamwerk. Dit is een mooi aantal voor een case study, gezien anders 

de interviews mogelijk te lang zouden worden. Tevens is het gelijk een mooie suggestie voor een 

uitgebreidere literatuurstudie naar samenhang tussen DAG mechanismen. 

Tot slot zijn de nieuwgevonden samenhang niet bij alle interviews uitgevraagd. Dit verlaagt de 

interne validatie van de gevonden samenhang tussen mechanismen. De interne validiteit is echter 

verder wel hoog te noemen, door eerst een documentanalyse uit te voeren en door de transcripten 

te laten valideren door de respondenten. In een toekomst onderzoek zou de interne validiteit 

verhoogd kunnen worden door nieuwe bevindingen nog voor te leggen aan de overige 

respondenten. 

5.2. Conclusies 
Het doel van dit onderzoek is om een beter begrip te krijgen van de samenhang van DAG 

mechanismen bij de implementatie van data analytics governance. Tijdens de data-analyse is 

bevestigd dat een deel van de samenhang tussen deze mechanismen bestaat. Er is vastgelegd welke 

mechanisme(n) de implementatie van andere mechanisme(n) bepaalt en op welke manier dit 

gebeurt. Er kan dus geconcludeerd worden dat ook binnen DAG er een samenhang bestaat tussen 

de mechanismen. Deze bevestiging zorgt ervoor dat organisaties rekening moeten houden met 

context afhankelijke implementatie van DAG mechanismen. Echter is er ook bepaalde samenhang 

ontkracht die naar voren kwam van data governance of IT governance en er is samenhang ontdekt 

tussen andere mechanismen. Dit toont aan dat het raamwerk nog niet volledig is en dat mogelijke 

samenhang tussen mechanismen die vanuit data governance en IT governance naar voren komen, 

mogelijk niet passend zijn binnen data analytics governance. Ook zijn binnen dit onderzoek zijn niet 

alle mogelijke samenhang tussen mechanismen zijn onderzocht, maar alleen de een subset 

gebaseerd op de literatuur van data governance en IT governance.  

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk  
Aan de hand van de bevindingen zijn soortgelijke organisaties in staat om hun data analytics 

governance op een passende manier te implementeren. Het zorgt ervoor dat organisaties zich er 

beter van bewust zijn dat de DAG mechanisme met elkaar samenhangen. Hierdoor kan een 

organisatie gericht mechanismen op een bepaalde manier inrichten, afhankelijk van hun eigen 

context. Uit het onderzoek is gebleken dat bijvoorbeeld de organisatorische structuur bepalend is bij 

de inrichting van een groot deel van de mechanismen. Rollen en verantwoordelijkheden moeten dan 

worden aangepast, aan de hand van de organisatorische structuur om het passend te maken. Het is 
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dus voor organisaties van belang om vooraf na te denken over de organisatorische structuur bij de 

implementatie van data analytics governance. 

Daarnaast is het voor organisaties belangrijk om te kijken hoe de coördinatie en afstemming wordt 

geïmplementeerd, omdat dit ook een deel van de mechanismen bepaalt. Zo zorgt een formele 

coördinatie en afstemming voor betere samenwerking tussen afdelingen en teams. Ook kan het 

zorgen voor betere ontwikkeling van data analytics capabilities en het kunnen overzien van (grote) 

data analytics projecten). 

Tot slot kunnen organisaties kijken welke mechanismen geen samenhang hebben met elkaar. 

Hierdoor is het dus minder of niet van belang dat bepaalde mechanismen geïmplementeerd worden. 

Het hebben van een formeel procesmodel is wordt bijvoorbeeld niet per se bepaald door de 

structuur, als dit wordt afgevangen door andere mechanismen zoals coördinatie en afstemming of 

monitoring en evaluatie. 

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Gezien de beperkte scoping van dit onderzoek, is het aan te raden om verder onderzoek te doen 

naar de samenhang van DAG mechanismen. Om die reden zou toekomstig onderzoek zich moeten 

richten op meer diepte-onderzoek bij verschillende cases, om zo meer samenhang tussen 

mechanismen naar boven te halen en om deze samenhang beter te begrijpen.  

Ook zou er een vervolgonderzoek moeten zijn naar andere samenhang tussen data analytics 

governance mechanismen. Hiermee zouden andere soorten samenhang tussen DAG mechanismen 

gevonden kunnen worden. Tevens zou een uitgebreidere literatuurstudie naar de samenhang tussen 

mechanismen binnen data governance en IT governance ook kunnen bijdragen aan mogelijke 

samenhang tussen de data analytics governance mechanismen, gezien de set aan literatuur beperkt 

was in dit onderzoek. 

Vanwege de kwalitatieve aard van dit onderzoek, is het een suggestie om meer empirische data te 

verzamelen bij meerdere cases om de uitkomsten van dit onderzoek te toetsen. Hiermee wordt de 

generaliseerbaarheid van het raamwerk verhoogd en kan het bestaan deze samenhang bevestigd 

worden.  
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Bijlage 1: Model SLR Okoli en Schabram 
 



Bijlage 2: Quality Appraisal literatuuronderzoek 



Bijlage 3: Interviewprotocol 
introduction 

First of all, thank you kindly for your cooperation and time for this interview. 

Introduction of myself 

Goal of the research 

As stated in the information letter upfront, this interview is part of a research regarding data 

analytics governance (DAG) and its mechanisms. The focus of this research is to see if there is a 

coherence between the data analytics governance. The first part of the interview will be regarding 

the existence of the mechanisms within the company. After that we will go into depth in the 

coherence between the DAG mechanisms. 

Length of the interview 

The interview will be approximately 45-60 minutes. 

Consent 

The interview will be recorded via MS Teams for the purpose of transcribing the interview. After 

transcribing the interview, the recording will be deleted. The transcript will be fully anonymized. Do 

you have any objections against recording this interview? If you want to you can turn the camera off. 

If no, start recording 

 

Background 

Question 1: Please tell something about yourself, your function within the organization and what 

you do with data analytics? 

Question 2: What does the company already do with data analytics and what ambition does the 

company have regarding data analytics? Do you have any examples? 

Structural mechanism 

Question 3: How is data analytics structurally organized within the organization (e.g. Hybrid, 

Decentralized or Centralized)? 

Question 4: Which data analytics roles exist within the organization?  

Question 5: How does the organization align and decide on data analytics topics?  

- Question 5.1: Does the company have (steering) committees to align and decide on these 
topics? 

 

Process Mechanism 

Question 6: Does the organization use a process model to conduct data analytics projects (e.g. 

CRISP-DM)? 

Question 7: How does the organization monitor and evaluate data analytics (projects)? 
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Question 8: Is there a development roadmap for data analytics? If yes, what does it look like? 

 

Relational Mechanisms 

Question 9: How does the organization stimulate data analytics culture? 

Question 10: How does the organization enables collaboration between various employees and/or 

departments? 

Question 11: How does the organization promotes the transfer of knowledge and expertise between 

their employees and departments? 

 

In depth questions - structural mechanism 

DQ1: How does this structure influences the roles & responsibilities? 

DQ2: How does the structure influences the coordination and alignment (e.g. steerco’s or other 

committees)? 

DQ3: How does this structure influences the process model (e.g. an structured and organized way of 

executing DA projects)? 

DQ4: How does this structure influences the collaboration? 

DQ5: How does the coordination and alignment influences the monitoring and evaluation? 

DQ6: How does the coordination and alignment influences the development? 

DQ7: How does the coordination and alignment influences the collaboration? 

 

In depth questions - process mechanism 

DQ8: How is the process model influencing the monitoring & evaluation? 

DQ9: How is the process model influencing the development (i.e. the roadmap)?  

DQ10: How does the monitoring & evaluation influences the roles & responsibilities? 

DQ11: How does the development (roadmap) influences the monitoring and evaluation? 

 

In depth questions - relational mechanism 

DQ12: How is the shared perception influencing the collaboration? 

DQ13: How is the shared perception influencing the transfer of knowledge? 

DQ14: How is the collaboration influencing the transfer of knowledge? 

DQ15: How is the transfer of knowledge influenced by the development (roadmap)? 
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Closing 

DQ14: are there any other influences between mechanisms within the organization that you would 

like to highlight or discuss? 

 

This is the end of the interview. This interview will be transcribed and the transcript will be sent to 

you within a week for verification. Thanks a lot for participating in this interview. 
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Bijlage 4: Informatiebrief 

Hi [respondent], 

As discussed earlier, hereby some background information regarding the interview. 

The interview will be around Data Analytics Governance and the coherence between (sub-
mechanisms). The Data Analytics Governance mechanisms are displayed below: 

 

At first, I would like to explore if and how these mechanisms exist in the company. 
Afterwards, the main focus of the research and this interview will be on the coherence 
between the mechanisms (the influence of one mechanism on the other). 

Below is a brief description of the (sub-)mechanisms, which also will be discussed in the 
interview. 

Structural mechanism: The core of structural governance mechanisms for data analytics 
focuses on organizing data analytics functions and related decision rights. 

Organizational Structure: organizational structure embeds data analytics within the 
organization. The following three different organizational structures are identified: 
Centralized, Decentralized and Hybrid. 

Roles and responsibilities: specific roles and responsibilities need to be clearly defined to 
achieve a successful implementation of data analytics. 

Coordination and alignment: coordination and alignment among people and organizational 
departments. 

 Process mechanism: process governance mechanisms should be used to set up routines for 
the realization, monitoring, evaluation, and development of analytics processes. 

Process model: process models support a structured and controlled way of conducting data 
analytics projects. 

Monitoring and evaluation: organizations need to understand and improve the level of 
consistency of processes, which requires monitoring and evaluating the efficiency and 
effectiveness of data analytics. 

Development: organizations should have in mind how to reach these goals and how to 
improve on them. 
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Relational mechanism: organizations should organize work in terms of interrelationships 
between people and groups. 

Shared perception: an organizational culture embracing that data analytics is crucial. 

Collaboration: organizations should promote communication among individuals and groups 
that are involved in data analytics activities. 

Transfer of Know-How: organizations should take care of the development of their 
employee’s competencies. 

If there are any questions, do not hesitate to reach out. 
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