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Abstract 

 

De potentie van grote hoeveelheden data is enorm voor organisaties en de verwachting is dat dit 

alleen maar zal toenemen. Het uitvoeren van big data en business analytics projecten helpt 

organisaties om uit al deze data kennis en nieuwe inzichten te halen. Het probleem is dat veel 

projecten niet succesvol zijn en dat veelbelovende initiatieven niet tot uitvoer komen. Dit onderzoek 

biedt een aanpak voor het uitvoeren van Project Management (PM) en Project Portfolio 

Management (PPM) om de meest kansrijke projecten te selecteren en om deze succesvol uit te 

voeren. Op basis van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek (waarbij informatie is verzameld 

bij organisaties middels interviews en verstrekte documentatie) zijn een beschrijvend raamwerk en 

een codeboek opgesteld. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de literatuur doordat het 

beschrijvend raamwerk aansluit op de praktijk en kan worden gebruikt voor het succesvol uitvoeren 

van PM en PPM voor big data en business analytics projecten. Aanbevolen wordt om het raamwerk 

te toetsen in de praktijk, het onderzoek uit te voeren in andere branches, een model op te stellen 

om de projecten te kunnen kwantificeren en te onderzoeken hoe organisaties zich kunnen 

voorbereiden op veranderingen door big data en business analytics projecten. 

 

Sleutelbegrippen 

 

Big data projecten, business analytics projecten, Project Management, Project Portfolio 

Management, Innovatie Project Portfolio Management, projectportfolio criteria. 
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Samenvatting 

 

De potentie van grote hoeveelheden data, ook wel big data genoemd, is enorm voor organisaties en 

de verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen. Bijna alle organisaties proberen middels big data 

en business analytics projecten de data om te zetten in nieuwe kennis en inzichten om zodoende 

concurrentievoordeel te behalen. Het probleem is echter dat veel big data en business analytics 

projecten niet succesvol zijn en dat bepaalde initiatieven die wel succesvol zouden kunnen zijn niet 

tot uitvoer komen. Dit onderzoek biedt een aanpak voor het uitvoeren van Project Management 

(PM) en Project Portfolio Management (PPM) om zodoende de succesvolle projecten te selecteren 

en om deze succesvol uit te voeren. Op basis van dit doel is de volgende onderzoeksvraag 

geformuleerd: 

• Hoe worden PM en PPM uitgevoerd voor big data en business analytics projecten en welke 

stuurinformatie vanuit de projecten wordt noodzakelijk geacht om enerzijds het 

projectportfolio te kunnen optimaliseren en om anderzijds de projecten succesvol te laten 

zijn? 

 

In het literatuuronderzoek zijn een beschrijvend raamwerk en een codeboek opgesteld voor het 

uitvoeren van PPM voor big data en business analytics projecten. Het beschrijvend raamwerk en het 

codeboek zijn opgesteld op basis van literatuur van big data en business analytics aangevuld met 

inzichten die afkomstig zijn van het uitvoeren van PPM bij innovatieve projecten. Het beschrijvend 

raamwerk combineert de strategische bucket benadering en een stage-gate risicomodel. De 

strategische bucket benadering houdt in dat middelen per bucket worden verdeeld en de projecten 

binnen elke bucket tegen elkaar worden gerangschikt om prioriteiten te stellen. Het stage-gate 

risicomodel wordt gezien als een model voor risicobeheer, afhankelijk van het risico van het project 

worden meer of minder stages en gates van toepassing verklaard. Bij iedere gate wordt op basis van 

de stuurinformatie, te leveren door het project, op basis van bepaalde criteria beoordeeld of het 

project wordt geselecteerd, bijgestuurd of tijdig beëindigd. 

 

Om het beschrijvend raamwerk en het codeboek te verrijken zijn acht interviews afgenomen 

verdeeld over vier organisaties. De interviews zijn vervolgens getranscribeerd, gecodeerd en 

geanalyseerd. Het codeboek vanuit het literatuuronderzoek is aangevuld op basis van codes die zijn 

geconstateerd naar aanleiding van de analyse. Op basis van het empirisch onderzoek zijn daarnaast 

processchema’s opgesteld voor het uitvoeren van PM en PPM voor big data en business analytics 

projecten in de praktijk. Het beschrijvend raamwerk dat naar aanleiding van het literatuuronderzoek 

is opgesteld is gecombineerd met de processchema’s vanuit het empirisch onderzoek om tot een 

geïntegreerd beschrijvend raamwerk te komen. Het bleek dat de meeste projecten worden 

gefinancierd door externe klanten en dat het strategisch budget maar beperkt was. Ook werd 

inzichtelijk dat een processtap in de praktijk werd gecombineerd en dat een aantal stappen is 

toegevoegd om de kans op slagen van het project te vergroten. Opvallend was ook dat maar één 

organisatie het principe van het stage-gate proces hanteerde en dat slechts één organisatie (voor 

innovatieve projecten) een kwantitatieve scoremethodiek op basis van een Technology Business 

Organisation model (TBO-model) toepaste voor het selecteren, prioriteren, bijsturen en beëindigen 

van deze projecten. 

 

De Agile Scrum benadering wordt toegepast voor big data en business analytics projecten, omdat 

veelvuldige afstemming tussen PM en klant essentieel is voor het succesvol uitvoeren van het 

project. Over de voortgang van de projecten wordt geregeld gerapporteerd vanuit PM naar PPM, 
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echter heeft continu informatieoverdracht de voorkeur gezien het risicovolle en grillige karakter van 

dergelijke projecten. De implementaties van big data en business analytics projecten blijken nogal 

ingrijpend te kunnen zijn voor organisaties. Het kan zijn dat door de implementatie van dergelijke 

projecten structurele veranderingen nodig zijn in de betreffende organisatie. 

 

Dit onderzoek heeft een bijdrage geleverd aan de literatuur door het feit dat het beschrijvend 

raamwerk aansluit bij de praktijk en kan worden gebruikt voor het succesvol uitvoeren van PM en 

PPM voor big data en business analytics projecten. 

 

Het samengevoegde beschrijvende raamwerk dient in de praktijk te worden getoetst voor zowel big 

data als business analytics projecten om de bruikbaarheid van het raamwerk te kunnen beoordelen. 

In het kader van generaliseerbaarheid wordt geadviseerd om dit onderzoek ook uit te voeren in 

andere branches. Ook bleek dat organisaties gebruik maken van een TBO-model voor het 

kwantificeren van innovatieve projecten, een dergelijk model zou ook kunnen worden opgesteld 

voor big data en business analytics projecten. Een laatste punt ter aanbeveling is om te onderzoeken 

op welke wijze organisaties zich kunnen voorbereiden op de veranderingen als gevolg van 

implementaties van big data en business analytics toepassingen. 
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Summary 

 

The potential of large amounts of data, also known as big data, is enormous for organisations and it 

is expected that this will only increase. Almost all organisations are trying to get started with big data 

and business analytics projects. However, the problem is that a lot of big data and business analytics 

projects are not successful and that certain initiatives that could be successful are not implemented. 

This research provides an approach for carrying out Project Management (PM) and Project Portfolio 

Management (PPM) to ultimately select the successful projects and to execute them successfully. 

Based on this aim, the following research question is: 

• How are PM and PPM implemented for big data and business analytics projects and what 

management information from the projects is deemed necessary to optimize the project 

portfolio on the one hand and to make the projects successful on the other? 

 

In the literature review, a descriptive framework and codebook have been drawn up for 

implementing PPM for big data and business analytics projects. The descriptive framework and 

codebook are based on literature from big data and business analytics, supplemented with insights 

from the implementation of PPM in innovative projects. The descriptive framework combines the 

strategic bucket approach and a stage-gate risk model. The strategic bucket approach means that 

resources are allocated per bucket and the projects within each bucket are ranked against each 

other to prioritize. The stage-gate risk model is seen as a risk management model, depending on the 

risk of the project, more or fewer stages and gates are declared applicable. At each gate, it is 

assessed on the basis of the control information to be provided by the project, on the basis of 

certain criteria, whether the project is selected, adjusted or terminated in time. 

 

To enrich the descriptive framework and the codebook, eight interviews were conducted across four 

organisations. The interviews were then transcribed, coded and analysed. The codebook from the 

literature study has been supplemented on the basis of codes that have been identified as a result of 

the analysis. Based on the empirical research, process diagrams have also been drawn up for 

implementing PM and PPM for big data and business analytics projects in practice. The descriptive 

framework that was drawn up as a result of the literature review was combined with the process 

diagrams from the empirical research to arrive at an integrated descriptive framework. It turned out 

that most projects are financed by external clients and that the strategic budget was limited. It also 

became clear that in practice a process step was combined and that a number of steps were added 

to increase the chance of success of the project. It was also striking that only one organisation 

applied the principle of the stage-gate process and that only one organisation (for innovative 

projects) applied a quantitative scoring method based on a Technology Business Organisation model 

(TBO-model) to select, prioritize, adjust and terminate these projects. 

 

The Agile Scrum approach is applied for big data and business analytics projects, because frequent 

coordination between PM and customer is essential for the successful execution of the project. The 

progress of the projects is regularly reported from PM to PPM, but continuous information transfer 

is preferred in view of the risky and capricious nature of such projects. The implementations of big 

data and business analytics projects turn out to be quite drastic for organisations. The 

implementation of such projects may require structural changes in the organisation concerned. 
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This research has contributed to the literature by the fact that the descriptive framework is in line 

with practice and can be used for the successful execution of PM and PPM for big data and business 

analytics projects. 

 

The merged descriptive framework should be tested in practice for both big data and business 

analytics projects in order to assess the usability of the framework. In the context of generalizability, 

it is recommended that this study also can be carried out in other sectors. It also appeared that 

organisations use a TBO-model to quantify innovative projects, such a model could also be drawn up 

for big data and business analytics projects. A final recommendation is to investigate how 

organisations can prepare for the changes resulting from implementations of big data and business 

analytics applications. 
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1. Introductie  
 

1.1. Aanleiding 
 

Organisaties streven ernaar een concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van hun rivalen, big 

data en business analytics spelen een steeds belangrijkere rol bij het realiseren van bedrijfswinsten. 

Dit heeft een toegenomen interesse in het domein verwezenlijkt, waarbij data nu als één van de 

meest waardevolle organisatorische middelen worden beschouwd (Bucero, 2018; LaValle et al., 

2011; Mikalef et al., 2020; Watson, 2014). 

 

Om bruikbare inzichten te halen uit de grote hoeveelheden data moeten organisaties eerst 

identificeren welke processen in de organisatie kunnen profiteren van data gestuurde inzichten. 

Daarnaast moeten strategische (big) data en business analytics projecten worden gepland en 

uitgevoerd en hiervoor moeten de benodigde resources beschikbaar worden gesteld om data om te 

kunnen zetten in bruikbare inzichten (Gupta & George, 2016; Vidgen et al., 2017). Het toewijzen van 

resources aan projecten met een onvoorspelbare uitkomst is een zeer lastige taak voor 

besluitvormers (Aho et al., 2020; Klingebiel & Rammer, 2014; Mikalef et al., 2020). Ook worden er 

naast big data en business analytics projecten vele andere projecten gepland en uitgevoerd in de 

organisatie. Daarnaast worden organisaties steeds verder onder druk gezet om meer te doen met 

minder budget. Dit heeft als effect dat er een grotere behoefte is om de schaarse middelen optimaal 

te kunnen benutten om de strategische doelstellingen van de organisatie te realiseren. 

 

1.2. Probleemstelling 
 

Het strategische Project Portfolio Management (PPM) proces wordt binnen organisaties toegepast 

om de middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken voor het behalen van de strategische 

doelstellingen, dit betreft het proces om projecten te identificeren, prioriteren, bewaken en 

autoriseren voor het behalen van de strategische doelstellingen van de organisaties (El Hannach et 

al., 2016). De meeste organisaties hebben echter te veel projecten en niet genoeg middelen om de 

projecten goed uit te voeren, moeite om projecten te weigeren en om projecten te beëindigen 

(Cooper et al., 2002). Organisaties reageren te snel en gewillig op verzoeken van klanten en 

verkopers, er is geen mechanisme om projecten te stoppen, er zijn geen criteria vastgesteld voor het 

nemen van Go/Kill- en prioriteringsbeslissingen, managers worden niet goed betrokken bij het 

besluitvormingsproces, informatie voor de besluitvorming is vaak onvolledig en er is een enorme 

druk op het management om welk project dan ook op de markt te krijgen (Cooper et al., 2002; El 

Hannach et al., 2016). Ook blijkt uit de praktijk dat, ondanks dat de organisatie wel een goed proces 

heeft, er een gebrek aan discipline is om zich eraan te houden (Cooper et al., 2002). Het uitvoeren 

van PPM voor big data en business analytics kent een nog grotere uitdaging vanwege de 

onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de uitkomsten (Aho et al., 2020; Klingebiel & Rammer, 

2014; Mikalef et al., 2020). Bovendien is de business impact vaak indirect, waardoor het een 

uitdaging is om geschikte meettechnieken te definiëren voor het schatten van de waarde van een 

dergelijk project (Andrén & Meddeb, 2021). 
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Om innovatie effectief te managen moeten organisaties een portfoliomanagementsysteem hanteren 

waarin besluitvorming, processen, middelen en andere criteria gescheiden blijven (Andrén & 

Meddeb, 2021; Brasil et al., 2021). PPM van innovatieve projecten betreft het uitvoeren van continu 

projectreductie voor het optimaliseren van het projectportfolio, waarbij de meest geschikte 

projecten worden geselecteerd, tijdig worden bijgestuurd of tijdig worden beëindigd op basis van 

informatie geleverd vanuit de projecten. PPM moet ook de evaluatie van synergiën coördineren en 

ervoor zorgen dat strategisch geschikte projecten de voorkeur krijgen tijdens het reductieproces 

(Andrén & Meddeb, 2021). 

 

Vanuit de literatuur wordt aangegeven dat er voor big data en business analytics projecten niet veel 

bekend is omtrent de noodzakelijke stuurinformatie (vanuit de projecten) om het projectportfolio te 

kunnen optimaliseren (Andrén & Meddeb, 2021; El Hannach et al., 2016). Het proces voor big data 

en business analytics projecten is ook enigszins ongedefinieerd op het raakvlak tussen het project- 

en portfolioniveau om een hechte verwevenheid te waarborgen tussen PPM en Project 

Management (PM) (Andrén & Meddeb, 2021; El Hannach et al., 2016). Daarnaast hebben managers 

met een steeds groeiend aantal tools en een toenemende hoeveelheid gegevens te maken (Meifort, 

2016). 

 

Aangezien big data en business analytics projecten als innovatief kunnen worden beschouwd, en er 

voor innovatieve projecten in relatie tot PM en PPM wel relevante literatuur voorhanden is, wordt 

deze literatuur toegepast om een beschrijvend raamwerk op te stellen voor het uitvoeren van PM en 

PPM in relatie tot big data en business analytics projecten. 

 

Voor big data en business analytics projecten is onvoldoende bekend hoe PM en PPM wordt 

uitgevoerd en welke stuurinformatie vanuit de projecten noodzakelijk wordt geacht om 

enerzijds het projectportfolio te kunnen optimaliseren en om anderzijds de projecten succesvol 

te laten zijn. 

 

1.3. Onderzoeksvraag 
 

Het doel van het onderzoek is te bepalen hoe PM en PPM voor big data en business analytics 

projecten op een goede wijze kunnen worden uitgevoerd en welke stuurinformatie hiervoor 

noodzakelijk is. 

 

In lijn met de probleemstelling en het doel van het onderzoek is de volgende onderzoeksvraag 

gedefinieerd: 

• Hoe worden PM en PPM uitgevoerd voor big data en business analytics projecten en welke 

stuurinformatie vanuit de projecten wordt noodzakelijk geacht om enerzijds het 

projectportfolio te kunnen optimaliseren en om anderzijds de projecten succesvol te laten 

zijn? 

 

Voor het kunnen beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn deelvragen geïntroduceerd die 

onderverdeeld zijn in deelvragen voor het literatuuronderzoek en in deelvragen voor het empirisch 

onderzoek. 
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Deelvragen voor het literatuuronderzoek: 

• Wat wordt verstaan onder big data en business analytics projecten? 

• Hoe wordt PPM uitgevoerd voor big data en business analytics projecten? 

• Welke criteria zijn bepalend in het optimaliseren van het projectportfolio? 

 

Deelvragen voor het empirisch onderzoek: 

• Hoe wordt PM uitgevoerd voor big data en business analytics projecten? 

• Hoe loopt het proces voor het verkrijgen van de noodzakelijke stuurinformatie vanuit de 

projecten? 

• Hoe worden big data en business analytics gefinancierd? 

• Welke informatieoverdracht vindt er plaats tussen het portfolio- en projectniveau op het 

gebied van PPM? 

• Welke informatieoverdracht vindt er plaats tussen het project en de klant op het gebied van 

PM? 

• Met welke frequentie vindt er informatieoverdracht plaats tussen het portfolio- en 

projectniveau op het gebied van PPM? 

• Met welke frequentie vindt er informatieoverdracht plaats tussen het project en de klant op 

het gebied van PM? 

 

De onderzoeksvraag en deelvragen voor het literatuuronderzoek worden voor zover mogelijk 

beantwoord vanuit het literatuuronderzoek middels een beschrijvend raamwerk en een codeboek. 

Het literatuuronderzoek wordt als basis gebruikt voor het empirisch onderzoek met als doel om het 

beschrijvend raamwerk en het codeboek aan te vullen. In het empirisch onderzoek worden ook de 

onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen voor het empirisch onderzoek beantwoord. 

 

1.4. Relevantie 
 

Big data en business analytics projecten worden een steeds belangrijker onderdeel van hedendaagse 

organisaties, wat het zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant maakt om te 

onderzoeken hoe dergelijke technologieën en hun implementaties kunnen leiden tot zinvolle 

resultaten die business waarde genereren (Bucero, 2018; LaValle et al., 2011; Mikalef et al., 2020; 

Watson, 2014). Er is vooralsnog weinig onderzoek gedaan naar de wijze waarop PM en PPM worden 

uitgevoerd binnen organisaties en wat het raakvlak is tussen PM en PPM (Andrén & Meddeb, 2021; 

El Hannach et al., 2016). Een andere tekortkoming in de literatuur is dat er voor PM en PPM van big 

data en business analytics projecten niet veel bekend is omtrent de stuurinformatie vanuit de 

projecten die noodzakelijk wordt geacht om enerzijds het projectportfolio te kunnen optimaliseren 

en om anderzijds de projecten tot een goed einde te brengen (Andrén & Meddeb, 2021; El Hannach 

et al., 2016). 

 

Het onderzoek zal inzicht geven in de wijze waarop PM en PPM worden uitgevoerd voor big data en 

business analytics projecten en de stuurinformatie die benodigd wordt geacht vanuit de projecten 

om enerzijds het projectportfolio te kunnen optimaliseren en om anderzijds projecten succesvol te 

laten zijn. Op basis van de literatuur blijkt dat hier nog onvoldoende over bekend is. Allereerst wordt 

door het literatuuronderzoek een overzicht gecreëerd om vanuit de literatuur deels antwoord te 

geven op de onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen middels een beschrijvend raamwerk en 
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een codeboek. Het opgestelde beschrijvende raamwerk en het codeboek worden vervolgens verrijkt 

op basis van het empirisch onderzoek dat plaatsvindt bij een aantal organisaties waar verschillende 

big data en business analytics projecten worden uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek zal een 

bijdrage leveren aan de literatuur en interessant zijn voor organisaties die problemen ondervinden 

voor het uitvoeren van PM en PPM voor big data en business analytics projecten. 

 

1.5. Onderzoeksaanpak 
 

Hoofdstuk 1 bevat de introductie met de aanleiding, probleemstelling, onderzoeksvraag, relevantie 

en onderzoeksaanpak. In het literatuuronderzoek, hoofdstuk 2, wordt de huidige stand van de 

theorie over PPM in relatie tot big data en business analytics projecten in kaart gebracht. In 

hoofdstuk 3 wordt de methodologie beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van de 

uitgevoerde case studies. In hoofdstuk 5 worden de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek 

weergegeven en zal worden gediscussieerd over de implicaties en de beperkingen van het 

onderzoek.  



5 
 

2. Theoretisch kader 
 

Dit hoofdstuk presenteert het literatuuronderzoek ter ondersteuning van de beantwoording van de 

onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen voor het literatuuronderzoek. Hiertoe worden de 

onderzoeksaanpak en de uitvoering daarvan beschreven en vervolgens worden de definities big 

data, business analytics, PM, PPM en Innovatie Project Portfolio Management (IPPM) beschreven. In 

het laatste deel wordt op basis van de literatuur een beschrijvend raamwerk inclusief relevant 

geachte criteria voor het uitvoeren van IPPM voor innovatieve projecten gepresenteerd. Op basis 

van het beschrijvend raamwerk zal het empirisch onderzoek worden uitgevoerd om te achterhalen 

hoe PPM voor big data en business analytics projecten wordt uitgevoerd in de praktijk. 

 

2.1. Onderzoeksaanpak 
 

Er is een Systematic Literature Review (SLR) uitgevoerd om de relevante informatie over het 

onderwerp te extraheren vanuit de literatuur. De SLR is een gestructureerde methode voor het 

uitvoeren van een literatuuronderzoek. De methode presenteert een stapsgewijze benadering voor 

het uitvoeren van een literatuuronderzoek, expliciet in het uitleggen van de procedures waarmee 

het wordt uitgevoerd, alomvattend in de reikwijdte van het opnemen van al het relevante materiaal, 

en dus reproduceerbaar door anderen die dezelfde benadering zouden volgen bij het beoordelen 

van het onderwerp (Okoli & Schabram, 2010). Deze methode biedt tevens praktische richtlijnen voor 

het uitvoeren van een literatuuronderzoek. De methode is onderverdeeld in acht stappen die 

hieronder worden beschreven. 

 

1. Identificeren van het doel 

De eerste stap van het uitgevoerde literatuuronderzoek betreft het identificeren van het doel. 

 

2. Protocol opstellen en trainen team 

De tweede stap betreft het opstellen van een protocol middels de stapsgewijze benadering die 

wordt toegepast (Okoli & Schabram, 2010). Het trainen van het team is geen onderdeel van het 

onderzoek, omdat het onderzoek slechts door één persoon wordt uitgevoerd. 

 

3. Bepalen van uitsluitingscriteria 

Het doel van het toepassen van uitsluitingscriteria is het verminderen van het aantal artikelen tot 

een aantal dat praktisch kan worden gehanteerd, maar waarbij wel een goed en volledig beeld 

ontstaat van de theorie. Daartoe worden verschillende kritische beslissingen genomen om dit te 

bewerkstelligen (Okoli & Schabram, 2010). 

 

4. Zoeken naar literatuur 

De volgende stap bij het uitvoeren van een SLR is het daadwerkelijk doorzoeken van de literatuur. 

Deze stap moet strikt het vooraf gedefinieerde protocol volgen. 

 

5. Beoordelen van kwaliteit 

Op basis van de eerdere stappen worden artikelen uitgesloten zonder rekening te houden met de 

kwaliteit van de artikelen met als doel dat het aantal mogelijk relevant geachte artikelen 

beheersbaar is. In eerste instantie worden op basis van de titel en samenvatting de artikelen 

geselecteerd die mogelijk relevant zouden kunnen zijn. De geselecteerde artikelen worden 
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vervolgens volledig doorgelezen om de kwaliteit en relevantie van de artikelen te beoordelen. Het 

doel van deze beoordeling is enerzijds het selecteren van artikelen op basis van hun bruikbaarheid 

en anderzijds het uitsluiten van artikelen die niet nuttig worden geacht vanwege te beperkte 

kwaliteit. 

 

6. Extraheren van gegevens 

De gegevensextractie vormt een cruciale stap in de SLR. In deze stap zal de informatie die relevant is 

voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen systematisch uit de 

relevante artikelen worden geëxtraheerd om toe te passen in de synthesefase. 

 

7. Synthetiseren van gegevens 

Als de relevante informatie is geëxtraheerd voor het literatuuronderzoek, moeten de gegevens 

vanuit de artikelen worden gecombineerd, hiertoe worden eerst de gegevens geanalyseerd en 

vergeleken. Aan het einde van deze fase zal een synthese van informatie ontstaan en kan de review 

worden geschreven. 

 

8. Review opstellen 

De laatste stap van het literatuuronderzoek is het beschrijven van de resultaten en conclusies van 

het literatuuronderzoek. 

 

2.2. Uitvoering 
 

De in de vorige paragraaf beschreven stapsgewijze methode voor het uitvoeren van een 

literatuuronderzoek is toegepast (Okoli & Schabram, 2010). Er wordt in deze paragraaf per stap 

aangegeven op welke wijze hier invulling aan is gegeven in het literatuuronderzoek.  

 

1. Identificeren van het doel 

Voor wat betreft de eerste stap omtrent het doel van het onderzoek zijn zeven artikelen beschikbaar 

gesteld vanuit de opleiding. Op basis van de verstrekte artikelen is het doel bepaald en zijn de 

onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen in concept opgesteld.  

 

2. Protocol opstellen en trainen team 

De tweede stap bestaat uit de toepassing van het protocol middels de stapsgewijze benadering 

(Okoli & Schabram, 2010). Het onderzoek wordt slechts door één persoon uitgevoerd. 

 

3. Bepalen van uitsluitingscriteria 

Voor het vinden van relevante artikelen is het van belang om relevante zoektermen te bepalen 

(Saunders et al., 2019). De relevante zoektermen zijn afgeleid van de onderzoeksvraag en 

deelvragen voor het literatuuronderzoek en aangevuld met in de literatuur veel gebruikte 

synoniemen van de zoektermen. In Tabel 1 zijn de resultaten hiervan in tabelvorm weergegeven. 
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Tabel 1: Relevante zoektermen afgeleid uit onderzoeksvraag en deelvragen 

Kenmerken van onderzoeksvraag en deelvragen Relevante zoektermen 

big data en business analytics projecten big data 
business analytics 
data science 
data analytics 
artificial intelligence / AI 
innovation 
innovative 

PPM 
portfolio- en projectniveau 
criteria 

portfolio management 
project portfolio 
performance indicator 
evaluation criteria / evaluation criterium 
KPI (key performance indicator) 

 

Op basis van de relevante zoektermen is een query samengesteld. De volgende query is gebruikt 

voor het vinden van mogelijk relevante artikelen: 

• ((TitleCombined:(big data)) OR (TitleCombined:(business analytics)) OR (TitleCombined:(data 

science)) OR (TitleCombined:(data analytics)) OR (TitleCombined:(AI)) OR 

(TitleCombined:(artificial intelligence)) OR (TitleCombined:(innovation)) OR 

(TitleCombined:(innovative))) 

AND  

• ((TitleCombined:(portfolio management)) OR (TitleCombined:(project portfolio)) OR 

(TitleCombined:(performance indicator)) OR (TitleCombined:(evaluation criteri*)) OR 

(TitleCombined:(KPI))). 

 

Daarnaast is handmatig een aantal aanvullende uitsluitingscriteria toegepast, gekozen is om enkel 

Engelstalige (in het kader van leesbaarheid) en tijdschriftartikelen (om kwalitatieve reden) te 

selecteren en is de zoekopdracht uitgevoerd in de bibliotheek van de Open Universiteit (OU). 

 

4. Zoeken naar literatuur 

Op basis van de query en de uitsluitingscriteria zijn op 26 november 2021 in totaal 132 artikelen 

gevonden in de OU bibliotheek. Indien artikelen niet benaderbaar waren in de OU bibliotheek is 

gebruik gemaakt van Google Scholar om de artikelen alsnog te kunnen benaderen. 

 

5. Beoordelen van kwaliteit 

Het beoordelen van de kwaliteit is systematisch uitgevoerd. Alle 132 artikelen vanuit de OU 

bibliotheek zijn ten eerste beoordeeld op basis van de titel en de samenvatting, waarbij direct de 

meervoudig aanwezige artikelen zijn gefilterd. De selectie op basis van de titel en de samenvatting is 

gedaan op basis van het kunnen beantwoorden van de onderzoeksvraag en deelvragen. Gaandeweg 

werden de artikelen minder relevant voor het kunnen beantwoorden van de vragen en werden er 

geen nieuwe inzichten meer verkregen. In totaal zijn 18 artikelen vanuit de OU bibliotheek 

geselecteerd op basis van titel en samenvatting, die mogelijk relevant zouden kunnen zijn voor het 

onderzoek. 

 

De zeven artikelen vanuit de opleiding en de geselecteerde 18 artikelen vanuit de OU bibliotheek zijn 

als mogelijk relevant beschouwd, wat een totaal oplevert van 25 artikelen. Deze artikelen zijn 

vervolgens op basis van de introductie, literatuuronderzoek en conclusie beoordeeld om te bepalen 

of deze relevant zouden kunnen zijn voor het onderzoek. Van de zeven artikelen die vanuit de 
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opleiding waren aangedragen zijn twee artikelen als relevant bestempeld, van de 18 artikelen uit de 

digitale bibliotheek zijn tien artikelen geselecteerd. Op basis van snowballing zijn vervolgens nog 27 

artikelen gevonden die relevant zouden kunnen zijn, na een beoordeling op basis van titel, 

samenvatting, introductie, literatuuronderzoek en conclusie zijn hiervan acht artikelen geselecteerd 

voor het onderzoek. In totaal zijn 20 artikelen aangewezen als relevant en deze artikelen zijn de 

basis voor het literatuuronderzoek. Voor het beschrijven van de onderzoeksaanpak en de definities 

zijn additionele artikelen gebruikt (naast de 20 artikelen die zijn geselecteerd voor het 

beantwoorden van de onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen). Het proces voor het 

selecteren van de relevante artikelen als hierboven omschreven is schematisch weergegeven in 

Figuur 1. 

 

 
Figuur 1: Literatuuronderzoek schematisch weergegeven 

 

6. Extraheren van gegevens 

Na het selecteren van de relevante artikelen is de relevante informatie voor het onderzoek om de 

context van het onderzoeksgebied te kunnen beschrijven en de onderzoeksvraag en onderliggende 

deelvragen te kunnen beantwoorden (voor zover mogelijk) vanuit de literatuur geselecteerd en 

geëxtraheerd per artikel.  

 

7. Synthetiseren van gegevens 

De geëxtraheerde informatie van de artikelen is gebruikt voor het beschrijven van het 

literatuuronderzoek en voor het vormgeven van het codeboek dat als leidraad zal dienen voor het 

empirisch onderzoek. In het codeboek zijn de relevante thema’s op het gebied van het toepassen 

van IPPM voor big data en business analytics projecten opgenomen op een systematische wijze. Een 

systematische opbouw is gekozen om zodoende de gevonden thema’s te rangschikken van 

‘Topthema’s’ naar onderliggende ‘Hoofdthema’s’, ‘Subthema’s’ en ‘Onderliggende subthema’s’. 

Indien relevant is in de kolom ‘Omschrijving’ een omschrijving toegevoegd van het betreffende 

thema. Het codeboek vanuit het literatuuronderzoek is opgenomen in Bijlage 1. 



9 
 

8. Review opstellen 

De resultaten en conclusies van het literatuuronderzoek zijn in de volgende paragraaf beschreven. 

 

2.3. Resultaten en conclusies 
 

In het literatuuronderzoek wordt gestreefd naar het beantwoorden, voor zover dat mogelijk is, van 

de onderzoeksvraag en deelvragen voor het literatuuronderzoek. In de eerste subparagraaf worden 

de definities in relatie tot het onderzoek opgesomd en uitgelegd. Vervolgens worden in de tweede 

subparagraaf de methoden voor IPPM vanuit de literatuur beschreven. De laatste subparagraaf 

beschrijft een raamwerk voor de verwachte werkwijze van PPM voor big data en business analytics 

projecten. Ook wordt in het beschrijvend raamwerk de noodzakelijke stuurinformatie voor het 

kunnen uitvoeren van portfoliomanagement toegelicht. Deze stuurinformatie wordt beoordeeld op 

basis van bepaalde criteria om het projectportfolio te kunnen optimaliseren, deze criteria zullen 

worden benoemd. 

 

2.3.1. Definities 
 

De begrippen big data en business analytics worden in de literatuur overlappend toegepast met 

onder andere termen als data science, data analytics, machine learning (ML), artificial intelligence 

(AI) en data mining. In dit onderzoek wordt de term business analytics gebruikt om op basis van (big) 

data met behulp van multidisciplinaire technieken (zoals statistiek, ML en AI) inzicht te krijgen, 

patronen te ontdekken, processen te ondersteunen, processen te optimaliseren en om de 

besluitvorming te verbeteren (Côrte-Real et al., 2017; Mills et al., 2012). De term big data wordt 

gehanteerd om data met hoog volume, hoge snelheid en/of grote variëteit te beschrijven (Côrte-

Real et al., 2017). Het succes van het toepassen van big data en business analytics schuilt zich in het 

realiseren van strategische business waarde, die organisaties een concurrentievoordeel geeft. Veel 

big data en business analytics projecten leveren echter tegenvallende resultaten op, wat ertoe leidt 

dat organisaties hun strategieën heroverwegen en zich sterker concentreren op de waarde 

creërende kracht en het rendement op investeringen van big data en business analytics initiatieven 

(Grover et al., 2018). Organisaties moeten hiertoe de belangrijkste elementen van big data en 

business analytics begrijpen om een goede strategische planning te kunnen maken, inclusief 

verwachte opbrengsten, mogelijke gevolgen voor het concurrentievermogen en de huidige 

operationele ecosystemen, evenals alternatieve kosten en risico's voor de investering (Grover et al., 

2018). Het werken met big data vereist bovendien nieuwe technologieën en technieken om het op 

te slaan, te bewaren en te analyseren. Het proces van het extraheren van inzichten uit data kan 

worden onderverdeeld in vijf fasen: acquisitie en opname; extractie, opschoning en annotatie; 

integratie, aggregatie en representatie; modellering en analyse; ontwikkeling en interpretatie 

(Labrinidis & Jagadish, 2012).  

 

De nieuwe technologieën in combinatie met de globalisering leidden tot veranderingen in het 

bedrijfsleven en de focus in PM verschoof langzaam van het managen van één project naar het 

managen van strategische projecten (Miletic et al., 2020). PM wordt gedefinieerd als een 

gespecialiseerde managementdiscipline die zich bezighoudt met het managen van de uitvoering van 

verschillende projecten en programma's, met als doel deze op de meest efficiënte manier uit te 

voeren, dat wil zeggen in de geplande tijd en met de geplande kosten (Miletic et al., 2020). In 
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tegenstelling tot PM om succes op projectniveau te garanderen, is PPM bezig met het optimaliseren 

van de portefeuille door het selecteren van de beste projecten. PPM heeft een gecentraliseerd 

overzicht op hoog niveau over alle projecten heen en evalueert deze op basis van meer factoren dan 

op projectniveau. Dit gecentraliseerde perspectief op projecten maakt een beter zicht op synergiën 

mogelijk en maakt het mogelijk voor managers om risico- en financiële analyses van meerdere 

projecten samen uit te voeren. PPM houdt zich bezig met het kiezen van een optimale set aan 

projecten (Andrén & Meddeb, 2021). PPM verbindt bovendien de strategische visie van de 

organisatie met die operationele projecten en programma's. De strategie van de organisatie zelf is 

onderhevig aan veranderingen en het is portfoliomanagement dat de juiste toewijzing van 

beschikbare middelen en de optimale balans van projecten in de portefeuille van de organisatie 

mogelijk maakt. Daarom is portfoliobeheer een continu proces van identificatie, selectie en beheer 

van projectportfolio's, uit beschikbare projectvoorstellen en projecten die momenteel aan de gang 

zijn, dat is afgestemd op de strategische doelstellingen van de organisatie zonder de beschikbare 

middelen te overschrijden of andere beperkingen te schenden (Archer & Ghasemzadeh, 1999; 

Miletic et al., 2020). Organisaties gebruiken voor het uitvoeren van PPM bepaalde methoden 

waaronder kaders, projectevaluaties, beslissingscriteria, projectcontroleroutines en andere 

middelen (Bucero, 2018). 

 

IPPM is een aanvulling op PPM en biedt tools, procedures en methoden die managers kunnen 

gebruiken om de middelen optimaal te verdelen over een portfolio van innovatieprojecten en deze 

te beheren om bij te dragen aan het succes van deze projecten en het algehele succes van de 

organisatie. Een innovatieproject is een project dat werkt aan de innovatie van producten of 

diensten, dat verschillende aspecten van innovatie omvat (Kharat & Najk, 2018). Projecten op het 

gebied van business analytics en big data worden beschouwd als innovatieve projecten gezien de 

onzekerheid van deze projecten en het feit dat de grote hoeveelheid data kansen biedt voor het 

ontwikkelen van innovatieve producten en innovatieve diensten of kan zorgen voor het innoveren 

van processen (Gobble, 2013; Manyika et al., 2011; Niebel et al., 2019). Inzichten verkregen uit big 

data kunnen bovendien de duur en kosten van het innovatieproces verkorten. Naast het verbeteren 

van het innovatieproces, kan big data ook de kern vormen van de innovatie zelf. Het monitoren van 

transacties en het combineren van verschillende informatie faciliteert de ontwikkeling van nieuwe 

gepersonaliseerde diensten en andere data-intensieve innovaties (Niebel et al., 2019). 

 

2.3.2. Methoden voor IPPM 
 

In de literatuur worden er vier belangrijke eisen benoemd waaraan IPPM-methoden moeten 

voldoen om innovatieprojecten te kunnen beheren. Ten eerste, de dynamiek om het portfolio aan te 

kunnen passen volgens de evolutie van de richtlijnen van de organisatie. Ten tweede dienen 

onderlinge afhankelijkheden te worden beschouwd als zijnde de onderlinge relaties tussen projecten 

en hun impact op portefeuilleprestaties (d.w.z. synergie of onverenigbaarheden). Ten derde, de 

onzekerheden zijnde de situaties waar noch de uitkomsten, noch de kansen en risico’s bekend zijn. 

Het concept van onzekerheid staat centraal bij innovatie. Ten slotte de benodigde invoergegevens 

ten behoeve van de IPPM-methoden zijnde de financiële inputgegevens (bijv. geschatte kosten, 

winstmarge, investeringen, verkopen, enz.) die als onnauwkeurig worden beschouwd voor 

innovatieve projecten (Chaparro et al., 2019). 
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Vanwege het feit dat innovatieve projecten een specifiek karakter kennen en er onvoldoende 

middelen voor worden gereserveerd, worden binnen organisaties specifieke methoden toegepast 

voor deze projecten. Een methode die gehanteerd wordt in sommige organisaties is het stage-gate 

proces; het proces wordt flexibel en schaalbaar gemaakt afhankelijk van het type project. Sommige 

organisaties houden zich strikt aan het standaardproces, ongeacht de projectgrootte en het 

risiconiveau. Als gevolg hiervan worden kleine projecten als te klein gezien om het proces te 

doorlopen en wordt het proces omzeild. Het resultaat is dat er nooit een “nee”-beslissing wordt 

genomen over deze projecten (Cooper et al., 2002). Het stage-gate proces wordt gezien als een 

model voor risicobeheer, hoe hoger het risico van het project - de omvang en de impact van het 

project in combinatie met onzekerheden - hoe meer men zich moet houden aan het 

standaardproces van vijf stages en vijf gates. Als het risico laag is - als het project kleiner is, minder 

impact heeft en minder technische en zakelijke onzekerheden heeft - zijn minder stages en gates 

mogelijk (Cooper et al., 2002). Bij iedere gate wordt op basis van de informatie te leveren door het 

project - informatie bij afronding van de stage - bepaald of het project wordt geselecteerd, wordt 

bijgestuurd of tijdig wordt beëindigd. In Figuur 2 is de betreffende methode visueel weergegeven. 

 

 
Figuur 2: Stage-gate proces 

 

Veel organisaties passen het principe van strategische buckets toe voor portfoliomanagement (Chao 

& Kavadias, 2008; Cooper, 2006; Cooper et al., 2002). De strategische bucket benadering gaat uit van 

het nemen van beslissingen over welk deel van de middelen zal worden besteed aan verschillende 

projecttypes, marktsectors of productgroepen. Met de toewijzing van middelen per bucket worden 

projecten binnen elke bucket tegen elkaar gerangschikt om prioriteiten te stellen (Andrén & 

Meddeb, 2021; Chao & Kavadias, 2008; Cooper, 2006; Cooper et al., 2002). De projecten in één 

bucket concurreren niet met die in een andere bucket. Door specifieke bedragen te reserveren voor 

een bucket wordt de portefeuille veel evenwichtiger. Per bucket worden verschillende criteria 

gebruikt om de projecten te beoordelen en te selecteren (Andrén & Meddeb, 2021; Chao & 

Kavadias, 2008; Cooper, 2006; Cooper et al., 2002). In Figuur 3 is een illustratie van de benadering 

middels buckets weergegeven voor strategische toewijzing van middelen (Andrén & Meddeb, 2021). 
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Figuur 3: De benadering middels buckets voor strategische toewijzing van budget 

 

2.3.3. Beschrijvend raamwerk voor samenstelling portfolio 
 

De activiteiten die in organisaties moeten worden ondernomen om IPPM in te richten, kunnen 

worden onderverdeeld in: 

• Afstemming van het innovatieportfolio op de innovatie- en bedrijfsstrategie van de 

organisatie, om een duidelijke strategische koers te varen in de besluitvorming. 

• Verzamelen van geloofwaardige gegevens voor het innovatieportfolio, zowel over lopende 

als potentiële projecten, en over de beschikbare middelen voor de implementatie en 

uitvoering ervan. 

• Analyse van de verzamelde informatie waarbij speciale tools en technieken worden gebruikt 

om het innovatieportfolio te beheren en om projecten te selecteren en te prioriteren. 

• Communiceren met alle relevante actoren in de organisatie om terugkoppeling te kunnen 

geven over beslissingen ten aanzien van het innovatieportfolio. 

• Continu actualisering, herziening en bijsturing van het innovatieportfolio. 

 

Aan het stage-gate proces kunnen er op de stages en gates Go/Kill- en prioriteringsbeslissingen 

worden toegevoegd. De gates zijn dan niet alleen projectbeoordelingspunten, statusrapporten of 

informatie-updates; het zijn eerder beslissingsvergaderingen, waar de kritische Go/Kill- en 

prioriteringsbeslissingen voor projecten worden genomen op basis van de opgeleverde informatie 

vanuit de projecten ter afronding van de stages. Zo worden de gates de controlepunten voor 

kwaliteitscontrole in het proces, waardoor de juiste projecten worden uitgevoerd en goed worden 

uitgevoerd (Cooper et al., 2002). De gates moeten duidelijke en zichtbare criteria hebben, zodat 

managers objectief Go/Kill- en prioriteringsbeslissingen kunnen nemen. De informatie geleverd 
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vanuit de projecten na iedere stage zal moeten aansluiten bij de behoefte van portfoliomanagement 

om het project te kunnen beoordelen op basis van de criteria. Voor wat betreft het proces 

aangaande de strategische buckets als weergegeven in Figuur 3 zijn criteria vastgelegd op basis 

waarvan een project in een bepaalde bucket wordt geplaatst. Binnen de bucket zal het stage-gate 

proces kunnen worden gehanteerd in lijn met de afweging of het gaat om een laag, middel of hoog 

risicoproject. Een combinatie van de methoden als weergegeven in Figuur 2 en Figuur 3 is visueel als 

beschrijvend raamwerk weergegeven in Figuur 4. 

 

 
Figuur 4: Beschrijvend raamwerk van stage-gate proces voor buckets met laag, middel en hoog risico 

 

Het meest belangrijk is dat de criteria effectief - operationeel en gemakkelijk te gebruiken -, 

realistisch - middels beschikbare informatie te gebruiken - en tegelijkertijd discriminerend - 

onderscheiden van de goede ten opzichte van de middelmatige projecten - zijn. De criteria kunnen 

worden gestructureerd om een catalogus van criteria op te bouwen. De controle spitst zich toe op 

het niveau van verwezenlijking van de doelstellingen van elk afzonderlijk project (El Hannach et al., 

2016). De volgende stappen zijn benodigd om de projecten te kwantificeren: 

• Definitie van criteria: het aantal criteria per aspect mag een redelijke limiet niet 

overschrijden, omdat ze de voorkeuren van verschillende belanghebbenden in het 

prioriteringsproces weerspiegelen. De criteria zijn gegroepeerd volgens verschillende 

aspecten en toegepast op projecten die worden beoordeeld. 

• De waarde van criteria: de gedefinieerde criteria kunnen kwantitatieve waarden, 

kwalitatieve waarden of een combinatie - hybride - hebben die zijn toegekend door 

deskundig oordeel. In het geval van kwalitatieve criteria dient speciale aandacht te worden 

besteed om deze criteria te kwantificeren. 

• Weging van de criteria: elk criterium krijgt een weging volgens het belang ervan. De weging 

wordt bepaald en geleid door een groep experts van de organisatie. 

• Berekening van de totaalscore: de totale som van de score per criterium, waarbij de score 

van een criterium wordt berekend door de waarde van het criterium te vermenigvuldigen 

met de weging van hetzelfde criterium. 

 

Op basis van bovenstaande zaken kan een scorecard worden ontwikkeld die vervolgens kan worden 

gebruikt om projecten te beoordelen. In de scorecard-aanpak wordt het project in kwestie op elke 
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gate-bijeenkomst door het projectteam gepresenteerd en ontstaat er een grondige en gefaciliteerde 

gate-discussie. Vervolgens geven de gatekeepers het project een score per criterium. De 

resulterende scores worden vervolgens gecombineerd om een totaalscore van het project te kunnen 

geven. De resulterende scores en de uiteindelijke totaalscore zijn belangrijke data voor de Go/Kill- 

en prioriteringsbeslissing (Cooper, 2006). Naast de scorecard wordt door sommige organisaties 

gebruik gemaakt van succescriteria. Het projectteam benoemt wanneer het project als 'een succes' 

kan worden beschouwd. Succescriteria zijn onder meer het behalen van bepaalde technische 

resultaten op een bepaalde datum, het bereiken van een bepaalde technische prestatieverbetering 

of het verwachte verkooppotentieel dat door de nieuwe technologie kan worden gegenereerd. 

Succescriteria worden relatief vroeg in het project overeengekomen en op basis hiervan keuren 

gatekeepers het project goed. Deze criteria worden bij elke volgende gate herzien en bijgewerkt; als 

het project bij de volgende gate niet aan deze succescriteria voldoet, kan het worden stopgezet. Het 

gebruik van succescriteria stelt het projectteam in staat criteria op maat te ontwikkelen die passen 

bij hun project, het dwingt het team om realistische in plaats van grootse verwachtingen in te dienen 

en het creëert verantwoordelijkheid voor het projectteam (Cooper, 2006). Een aantal organisaties 

maakt daarnaast ook nog gebruik van “Must Meet”- en “Should Meet”-criteria. “Must Meet”-criteria 

betreffen kenmerken die noodzakelijk zijn voor een project en “Should Meet”-criteria worden 

beschouwd als zeer wenselijke kenmerken die worden beoordeeld en toegevoegd in een 

puntentellingsschema (Cooper, 2006). In de literatuur worden voornamelijk als criteria strategische 

alignment, minimalisatie van het projectrisico, optimalisatie van economische waarde en synergie 

met andere projecten benoemd (Andrén & Meddeb, 2021; Archer & Ghasemzadeh, 1999; Cooper, 

2006; Cooper et al., 2002; El Hannach et al., 2016). De (technische) haalbaarheid, conformiteit met 

wetgeving en richtlijnen, voordelen en marktaantrekkelijkheid zijn andere aanvullende criteria die 

worden benoemd (Cooper, 2013; Cooper et al., 2002). Het is belangrijk dat deze criteria aansluiten 

bij de strategische richting van de onderneming die is vastgelegd in Kritische Prestatie Indicatoren 

(KPI's) (Bucero, 2018). 

 

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
 

De resultaten en conclusies uit het literatuuronderzoek worden als basis gebruikt voor het empirisch 

onderzoek om te achterhalen of PPM voor big data en business analytics projecten op de 

beschreven wijze worden uitgevoerd. Ook wordt onderzocht of PM voor big data en business 

analytics projecten op de wijze wordt uitgevoerd als beschreven in het stage-gate proces. De 

resultaten uit het empirisch onderzoek zullen worden gebruikt om het opgestelde beschrijvende 

raamwerk en het codeboek te verrijken. 
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3. Methodologie 
 

De methodologie onderbouwt de methoden die zijn toegepast om te achterhalen hoe PM en PPM 

voor big data en business analytics projecten worden uitgevoerd in de praktijk. 

 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
 

Er wordt in dit onderzoek bij meerdere organisaties onderzocht op welke wijze PM en PPM voor big 

data en business analytics projecten worden uitgevoerd in de praktijk en welke stuurinformatie 

noodzakelijk is om het projectportfolio te kunnen optimaliseren. Er wordt een inductieve benadering 

van theorieontwikkeling gehanteerd, omdat een beschrijvend raamwerk wordt gebruikt om theorie 

op te bouwen of een rijker theoretisch perspectief te ontwikkelen dan al in de literatuur bestaat 

(Saunders et al., 2019). Een kwalitatief onderzoek middels een case studie wordt zeer geschikt 

geacht, omdat (nieuwe) informatie moet worden ingewonnen bij de deelnemers en de relaties 

tussen hen moeten worden vastgelegd evenals de informatie die wederzijds wordt uitgewisseld 

(Saunders et al., 2019). Een case studie is bovendien zeer geschikt om inzichten te verkrijgen middels 

een diepgaand onderzoek in de praktijk om een beschrijvend raamwerk te kunnen ontwikkelen 

(Dubois & Gadde, 2002; Eisenhardt, 1989; Eisenhardt & Graebner, 2007; Ridder et al., 2014; Yin, 

2018). Om dergelijke inzichten te verkrijgen, maakt case studie onderzoek gebruik van gegevens uit 

een reeks bronnen, waaronder interviews en documenten van de casusorganisaties om de dynamiek 

van de case volledig te begrijpen. 

 

Een multiple holistic case studie wordt toegepast voor het verkrijgen van de benodigde inzichten, er 

worden meerdere cases uitgevoerd. Het gebruik van meerdere cases bij verschillende organisaties, 

in tegenstelling tot een enkelvoudige case, is gericht op het onderzoeken of de bevindingen kunnen 

worden gerepliceerd (Saunders et al., 2019). De cases zijn zorgvuldig gekozen op basis van het feit 

dat vergelijkbare resultaten worden verwacht van elke case, zogenaamde letterlijke replicatie (Yin, 

2018). Een holistic case studie wordt toegepast, omdat de organisaties als één geheel worden 

beschouwd (Saunders et al., 2019). Het onderzoek zal cross-sectioneel van aard zijn, het onderzoek 

zal in een korte periode worden uitgevoerd vanwege het feit dat het een onderzoeksproject betreft, 

dat binnen een beperkte tijd dient te worden afgerond. Een cross-sectioneel onderzoek wordt 

gebruikt voor een studie van een bepaald fenomeen (of verschijnsel) op een bepaald moment 

(Saunders et al., 2019). 

 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
 

Het beschrijvend raamwerk vanuit het literatuuronderzoek is ontwikkeld op basis van de werkwijze 

van PPM voor innovatieve projecten. Het kwalitatieve onderzoek, op basis van een verscheidenheid 

aan gegevensverzamelingstechnieken en analytische procedures, zal inzicht geven of het 

beschrijvend raamwerk in de praktijk ook overeenkomt met de toepassing van PM en PPM voor big 

data en business analytics projecten. Het betreft een beschrijvend raamwerk, omdat er geen 

duidelijke proposities zijn en het beschrijvend raamwerk nog niet volledig is. 

 

Het onderzoek zal bij een aantal gelijkwaardige organisaties worden uitgevoerd die in de 

infrastructurele transportsector actief zijn. De organisaties dienen ruime ervaring met big data en 



16 
 

business analytics projecten te hebben, dit zal moeten blijken uit het feit dat de organisaties al 

meerdere jaren dergelijke projecten uitvoeren. Door het onderzoek bij verschillende organisaties uit 

te voeren kan worden bekeken of er verschillen aanwezig zijn tussen de case organisaties. Er wordt 

verwacht dat de resultaten voor de organisaties vergelijkbaar zijn. De organisaties worden 

geselecteerd op basis van meerdere perspectieven, te weten de sector, de omzet, het aantal 

medewerkers en het aantal jaar ervaring met big data en business analytics projecten.  

De informatie bij de organisaties wordt verzameld middels het houden van semigestructureerde 

interviews en documentanalyse. De kenmerken van een semigestructureerd interview zijn dat er 

vooraf een interviewprotocol is opgesteld van de te stellen vragen, gericht op het kunnen geven van 

een antwoord op de onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen, met daarnaast ruimte om door 

te vragen als daar aanleiding voor is. In het interviewprotocol is de relatie aangegeven tussen de te 

stellen vragen en de onderzoeksvraag met bijbehorende deelvragen. Het interviewprotocol is 

opgenomen in Bijlage 2. Het voordeel van een semigestructureerd interview is dat dieper op 

specifieke onderwerpen kan worden ingezoomd en ook onderwerpen aan bod kunnen komen die 

niet vooraf gedefinieerd waren. Op deze wijze is het mogelijk om een rijke en gedetailleerde set met 

data te verkrijgen (Saunders et al., 2019). De documentanalyse zal worden gebruikt voor het 

verrijken van de informatie en om de betrouwbaarheid van het onderzoek te kunnen garanderen 

(ofwel in het kader van triangulatie). Verwacht wordt dat door het houden van interviews met 

relevante personen een goede basis zal ontstaan voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag 

en deelvragen. De te interviewen personen van de betreffende organisaties dienen nauw betrokken 

te zijn bij big data en business analytics projecten en minimaal te beschikken over drie jaar relevante 

werkervaring in dit kennisveld binnen de organisatie. De interviews met een geschatte tijdsduur van 

60 minuten worden gehouden met een persoon die verantwoordelijk is voor het portfolio 

(bijvoorbeeld een portfolio manager, een business unit manager of een programma manager) en 

een persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een project en rapportage moet afleggen 

aan de verantwoordelijke van het portfolio (bijvoorbeeld een projectmanager, een projectleider of 

een product owner). De beweegreden om personen te interviewen die met elkaar samenwerken is 

om informatie van beide kanten te kunnen vergaren en om mogelijk nieuwe inzichten te verkrijgen 

op het raakvlak tussen deze functies. 

 

3.3. Gegevensanalyse 
 

De te interviewen personen worden telefonisch of via de e-mail benaderd om deel te nemen aan het 

interview, waarbij de te interviewen persoon een voorstel mag doen voor een locatie en tijdstip. De 

voorkeur gaat echter uit naar een videocall vanwege de huidige gezondheidsrisico’s, bijkomend 

voordeel is dat deze eenvoudig kan worden opgenomen (na instemming van de geïnterviewde 

persoon). Indien een fysieke ontmoeting gewenst is, zal (mits goedgekeurd) een audio opname 

worden gemaakt. Het voordeel van een video- en audio-opname is dat het een permanent record 

betreft, hierdoor kan de opname vele malen worden gepauzeerd, vertraagd, teruggespoeld, vooruit 

gespoeld, ingezoomd, gekopieerd en vervolgens bewerkt waardoor belangrijke gegevens niet 

worden gemist. De interviews worden vervolgens getranscribeerd op basis van de video- of audio 

opname. Het is belangrijk dat de transcriptie nauwkeurig is, eventuele transcriptiefouten zullen 

moeten worden gecorrigeerd. Elke transcriptie wordt opgeslagen als een afzonderlijk 

tekstverwerkingsbestand. Er zal in het tekstverwerkingsbestand duidelijk onderscheid worden 

gemaakt tussen de interviewer en de te interviewen persoon. De gegevens vanuit het interview 

zullen worden gearchiveerd. 
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De documentanalyse zal bestaan uit het analyseren van documenten die door de casusorganisaties 

zijn aangedragen. Relevante documenten zullen bestaan uit beleidsdocumenten, catalogussen met 

diensten en producten, procesdocumentatie en processchema’s, en andere documenten die tijdens 

de interviews worden benoemd. De documentanalyse zal relevante informatie opleveren voor het 

kunnen beantwoorden van de onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen en heeft als bijkomend 

voordeel dat informatie wordt verkregen vanuit verschillende invalshoeken voor triangulatie 

doeleinden. De gegevens vanuit de documentanalyse zullen worden gearchiveerd. 

 

Als methode voor de analyse wordt gebruik gemaakt van thematische analyse. Thematische analyse 

is het zoeken naar thema's of patronen, die voorkomen in een dataset (zoals een reeks interviews, 

observaties, documenten, dagboeken of websites die worden geanalyseerd). Bij thematische analyse 

worden kwalitatieve gegevens gecodeerd om thema's of patronen te identificeren voor verdere 

analyse. Het betreft een systematische aanpak omdat het een ordelijke en logische manier is om 

kwalitatieve gegevens te analyseren (Saunders et al., 2019). Er wordt een hybride benadering 

toegepast, vanuit het literatuuronderzoek zijn thema’s en bijbehorende codes afgeleid die reeds zijn 

opgenomen in het codeboek. Deze thema’s en bijbehorende codes zullen tijdens het verwerken van 

de informatie vanuit de interviews en documenten worden verrijkt (Saunders et al., 2019). De 

informatie vanuit de verschillende cases wordt gebruikt om het beschrijvend raamwerk van PM en 

PPM voor big data en business analytics projecten in de praktijk vorm te geven. 

 

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

aspecten 
 

Validiteit en betrouwbaarheid staan centraal bij het oordelen over de kwaliteit van het onderzoek. 

Validiteit wordt onderverdeeld in construct validiteit, interne validiteit en externe validiteit 

(Saunders et al., 2019). In essentie verwijst betrouwbaarheid naar replicatie en consistentie. Als een 

onderzoeker in staat is om een eerder onderzoek te repliceren en dezelfde bevindingen te bereiken, 

wordt het onderzoek als betrouwbaar beschouwd (Saunders et al., 2019). 

 

Construct validiteit kan worden beschouwd als de mate waarin een onderzoek werkelijk onderzoekt 

wat het beweert te onderzoeken (Gibbert & Ruigrok, 2010). Om de construct validiteit van het 

onderzoek te bewaken worden meerdere bronnen toegepast, er wordt gebruik gemaakt van 

relevante literatuur in het literatuuronderzoek en er wordt gebruik gemaakt van informatie vanuit 

de praktijk middels interviews bij organisaties met relevant geachte personen en documenten die 

worden verkregen bij deze organisaties (evenals de bronnen die tijdens de interviews worden 

gedeeld). De literatuur die als relevant wordt beschouwd voor het onderzoek is gebruikt voor het 

opstellen van het beschrijvend raamwerk en het codeboek, waarbij de begrippen en de 

voorkomende methoden voor het uitvoeren van PM en PPM bij innovatieve projecten ook zijn 

beschreven vanuit de literatuur. Voor de interviews wordt het interviewprotocol als leidraad 

gebruikt, dat opgesteld is met als basis het literatuuronderzoek. Voorafgaand aan de interviews 

worden de te interviewen personen in kennis gesteld van het doel van het onderzoek en worden de 

begrippen alvast geïntroduceerd. In de eerste fase van het interview wordt hier nogmaals bij 

stilgestaan. De informatie die gedurende het onderzoek wordt verzameld zal worden gearchiveerd, 

zodat de informatie goed is te herleiden in het kader van ‘chain of evidence’. 
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De interne validiteit, de mate waarin de bevindingen overeenkomen met de werkelijkheid (Merriam 

& Tisdell, 2015), wordt geborgd door de onderzoeksmethode uitvoerig te beschrijven en ervoor te 

zorgen dat het onderzoek conform deze methode wordt uitgevoerd. Uit de literatuur is een 

beschrijvend raamwerk en een codeboek opgesteld dat als basis wordt gebruikt voor de case 

studies. De resultaten van het literatuuronderzoek zijn vervolgens weer gebruikt voor de 

categorisering van de resultaten vanuit het empirisch onderzoek. Door op verschillende manieren 

data te verzamelen middels de literatuurstudie, de interviews en de bronnen van de organisaties is 

triangulatie bereikt. De interviews worden onder vergelijkbare omstandigheden afgenomen. De 

locatie en het tijdstip van de interviews worden op voorkeur van de geïnterviewde personen 

gekozen om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen. 

 

De externe validiteit van het onderzoek, de mate waarin de onderzoeksresultaten van een bepaald 

onderzoek generaliseerbaar zijn naar alle relevante omgevingen (Saunders et al., 2019), is zeer 

beperkt, het onderzoek betreft slechts een beperkt aantal cases. Het uitvoeren van meer cases en 

het houden van meer interviews is gezien het geringe tijdvak van het onderzoek niet haalbaar. Wel is 

gekozen voor organisaties die veel ervaring hebben op het gebied van big data en business analytics 

projecten en vergelijkbaar zijn op basis van bepaalde kenmerken als type, sector, omzet en aantal 

medewerkers. Voor de interviews worden personen met vergelijkbare functies geselecteerd, zodat 

de organisaties met elkaar zijn te vergelijken. 

 

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te bewaken is beschreven hoe het onderzoek is 

uitgevoerd. Daarbij worden voor iedere fase van het onderzoek de gemaakte keuzes beschreven en 

onderbouwd. De interviews worden gehouden met relevante personen die over voldoende ervaring 

beschikken op het gebied van big data en business analytics projecten. Ook zal van iedere 

organisatie zowel een persoon die verantwoordelijk is voor het portfolio als een persoon die onder 

zijn leiding een dergelijk project uitvoert worden geïnterviewd om de informatie met elkaar te 

kunnen vergelijken in het kader van de betrouwbaarheid en om de informatie aan te kunnen vullen. 

Om bias tijdens de interviews te minimaliseren worden bij aanvang van het interview de geldende 

definities en theorieën uitgelegd vanuit de visie van het onderzoek. De vooringenomenheid t.a.v. de 

antwoorden zal worden geminimaliseerd doordat de volledig uitgewerkte transcripties worden 

gebruikt voor het empirisch onderzoek in combinatie met aanvullende documenten vanuit de 

betreffende organisaties. 

 

In het onderzoek is rekening gehouden met bepaalde ethische aspecten, omdat gegevens van te 

interviewen personen worden verwerkt. Voor wat betreft de interviews wordt de te interviewen 

personen gevraagd om een voorstel te doen voor een locatie en tijdstip ten behoeve van het 

interview. Dit leidt ertoe dat het interview op een gewenst moment zal plaatsvinden in een 

omgeving waar de te interviewen persoon zich op zijn gemak voelt. Vooraf wordt goedkeuring 

gevraagd aan de te interviewen personen om de informatie te mogen gebruiken voor het 

onderzoek, dit is schriftelijk vastgelegd in de ondertekende toestemmingsverklaringen. Ook is vooraf 

goedkeuring gevraagd om de interviews te mogen opnemen, mede is aangegeven dat de te 

interviewen personen het interview mogen beëindigen op ieder moment zonder opgave van reden. 

Na afloop van ieder interview is gevraagd aan de te interviewen persoon of er delen van het 

interview zouden moeten worden geschrapt uit het op te stellen transcript en zal worden 

aangegeven dat de verzamelde data enkel gebruikt zal worden voor het onderzoek, dat er 

vertrouwelijk met de gegevens zal worden omgegaan en dat de gegevens naderhand zullen worden 

vernietigd. De transcripties worden geanonimiseerd door geen namen van de te interviewen 

personen te gebruiken, maar de functies van de personen te gebruiken als identificatie. 
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4. Resultaten 
 

4.1. Uitvoering 
 

In totaal zijn vier organisaties geselecteerd voor het verzamelen van de informatie. Een primair 

onderscheid was aanwezig tussen enerzijds een overheidsorganisatie zijnde een non-profit 

organisatie en anderzijds drie profit organisaties. De organisaties waren als eerder aangegeven 

geselecteerd vanuit meerdere perspectieven, te weten de sector, de omzet, het aantal medewerkers 

en het aantal jaar ervaring in big data en business analytics projecten. De gegevens omtrent het type 

organisatie, de sector, omzet en aantal medewerkers zijn afkomstig van de websites van de 

organisaties, het aantal jaar ervaring met big data en business analytics projecten is voorafgaand aan 

het betreffende interview opgevraagd. De gegevens van de organisaties zijn in Tabel 2 weergegeven. 

De omzetcijfers van dochterorganisaties B en C zijn onbekend aangezien deze onderdeel uitmaken 

van een moederorganisatie met een totale omzet van circa 6,2 miljard in 2021. 

 
Tabel 2: Geselecteerde organisaties 

Organisatie Type Sector Omzet (jaar) Medewerkers Ervaring 

A Non-profit Infrastructuur 5,3 miljard (2020) 10.000 Vijf jaar 

B Profit Infrastructuur Onbekend 110 Vijf jaar 

C Profit Infrastructuur Onbekend 600 Drie jaar 

D Profit Infrastructuur 1,1 miljard (2021) 5.500 Zeven jaar 

 
Er is bij iedere organisatie een interview gehouden met een leidinggevende verantwoordelijk voor 

de afdeling die over de big data en business analytics projecten gaat en met een medewerker die 

zich dagelijks bezighoudt met de uitvoering van dergelijke projecten. In een enkel interview waren 

twee leidinggevenden aanwezig van de organisatie, wat afwijkend was van het plan, echter kon het 

interview op dezelfde wijze plaatsvinden. Een overzicht met de geïnterviewde personen voorzien 

van functie en het aantal jaar ervaring in de betreffende functie is opgenomen in Bijlage 3. Het 

vooraf opgestelde interviewprotocol (opgenomen in Bijlage 2) is als leidraad gebruikt bij de 

interviews. De interviews zijn alle getranscribeerd, hiervoor is gebruik gemaakt van de 

transcribeerfunctie in Microsoft Word 365, echter was tijdrovende handmatige correctie 

noodzakelijk. De transcripties zijn omgezet van Microsoft Word naar Microsoft Excel middels een 

geaccepteerde werkwijze om een gedetailleerde analyse te kunnen uitvoeren (Ose, 2016). Na het 

transcriberen zijn de relevante (deel)zinnen van de geïnterviewde personen voorzien van een code 

(voornamelijk op basis van de vooraf opgestelde codes op ‘Hoofdthema’ niveau als opgenomen in 

het codeboek in Bijlage 1). Tijdens het coderen was het in sommige gevallen noodzakelijk om zinnen 

op te delen in deelzinnen om de deelzinnen te kunnen voorzien van de bijbehorende code. De 

transcripties van ieder interview zijn onafhankelijk van elkaar gecodeerd, naderhand zijn van alle 

interviews de (deel)zinnen gefilterd per code en is beoordeeld of de betreffende (deel)zinnen 

overeenkomstig waren met elkaar. In geval bepaalde (deel)zinnen afwijkend waren zijn deze 

(deel)zinnen voorzien van de overeenkomstige code. Tijdens het coderen bleken twee aanvullende 

codes noodzakelijk, te weten ‘Inkoopstrategie’ en ‘Organisatie’, beide onderliggende thema’s bij 

‘Topthema’ ‘IPPM’. Het resultaat van het transcriberen en coderen is opgenomen in Bijlage 4. 

 

Op basis van het resultaat van het transcriberen en coderen is een kwantitatieve analyse uitgevoerd. 

In eerste instantie is bekeken welke codes niet of nauwelijks voorkwamen, dit betroffen de codes 
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‘Middelen (PM)’ en ‘Informatie uitwisseling (IPPM)’. Het niet voorkomen van de code ‘Middelen 

(PM)’ kan worden verklaard doordat er ook een code ‘Middelen (IPPM)’ aanwezig was. Middelen 

worden doorgaans vanuit het niveau van portfoliomanagement geleverd, derhalve is gekozen om 

deze code te schrappen. De code ‘Informatie uitwisseling (IPPM)’ had een groot raakvlak met de 

code ‘Uitvoering projecten (PM)’ en derhalve is gekozen om deze code te laten vervallen. Als eerder 

aangegeven worden er daarnaast twee codes toegevoegd aan de vooraf gedefinieerde codes vanuit 

het literatuuronderzoek, te weten ‘Inkoopstrategie (IPPM)’ en ‘Organisatie (IPPM)’. Het codeboek 

dat naar aanleiding van het literatuuronderzoek is opgesteld, is op basis van deze bevindingen 

aangepast en opgenomen in Bijlage 5. Een overzicht van de codes in relatie tot het aantal keer dat 

een code voorkomt is in Tabel 3 weergegeven. 

 
Tabel 3: Codes in relatie tot aantal maal voorgekomen 

Code Aantal 

Beheren portfolio (IPPM) 23 

Coördinatie met portfoliomanagement (PM) 11 

Coördinatie met projecten (IPPM) 12 

Drijfveren (I) 8 

Informatie uitwisseling (PM) 34 

Inkoopstrategie (IPPM) 45 

Middelen (IPPM) 46 

Organisatie (IPPM) 21 

Prioriteren projecten (IPPM) 13 

Projecten (I) 46 

Risico's (PM) 17 

Samenstelling portfolio (IPPM) 20 

Selecteren projecten (IPPM) 15 

Uitvoeren projecten (PM) 56 

 

Op basis van het feit dat sommige codes onderling een groot overlap hebben, zijn sommige codes 

gebundeld tot een groep voor de analyse. Een aantal codes is niet als overlappend beschouwd en is 

als zelfstandige code geanalyseerd. De volgende indeling is gemaakt: 

• Drijfveren (I). 

• Projecten (I). 

• Beheren portfolio (IPPM), Prioriteren projecten (IPPM), Samenstelling portfolio (IPPM), 

Selecteren projecten (IPPM). 

• Coördinatie met portfoliomanagement (PM). 

• Coördinatie met projecten (IPPM). 

• Informatie uitwisseling (PM). 

• Inkoopstrategie (IPPM), Middelen (IPPM), Risico's (PM). 

• Organisatie (IPPM). 

• Uitvoeren projecten (PM). 

 

De resultaten van de nadere kwalitatieve analyse zijn in de volgende paragraaf beschreven. 
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4.2. Resultaten 
 
In deze paragraaf worden de resultaten beschreven naar aanleiding van de kwalitatieve analyse. De 

overeenkomsten bij de verschillende organisaties worden beschreven, maar ook opvallende 

verschillen tussen de organisaties worden belicht. Eerst wordt belicht hoe organisaties big data en 

business analytics beschouwen, daarna wordt de uitvoering van PM en PPM van dergelijke projecten 

besproken en wordt er ingezoomd op de criteria die van toepassing zijn voor het selecteren en 

prioriteren van dergelijke projecten. Aan het eind van deze paragraaf wordt stilgestaan bij het 

proces van informatieoverdracht tussen PM en PPM enerzijds en PM en de klant anderzijds en wordt 

bekeken welke impact een dergelijk project kan hebben op de organisatie waar de implementatie 

plaatsvindt. 

 

Bij de resultaten is een verwijzing opgenomen naar de brongegevens. In Tabel 4 is de relatie tussen 

de organisatie, het nummer van het interview en de Identificatie (ID) opgenomen. De ID betreft een 

verwijzing naar het resultaat van het transcriberen en coderen als opgenomen in Bijlage 4. 

 
Tabel 4: Relatie tussen de organisatie, het interview en de Identificatie (ID) 

Organisatie Interview Identificatie (ID) 

A 1 1.1 t/m 1.127 

A 2 2.1 t/m 2.149 

B 3 3.1 t/m 3.181 

B 4 4.1 t/m 4.175 

C 5 5.1 t/m 5.149 

C 6 6.1 t/m 6.154 

D 7 7.1 t/m 7.256 

D 8 8.1 t/m 8.162 

 

4.2.1. Big data en business analytics 
 

De vier organisaties beschouwen big data projecten anders dan business analytics projecten. 

Business analytics of business intelligence projecten worden beschouwd als dashboarding, waarbij 

data wordt gevisualiseerd in dashboards op de manier die de gebruiker wenst. Big data of data 

science projecten zijn over het algemeen projecten, waar analyses worden uitgevoerd op grotere 

en/of complexere datasets om te proberen tot inzichten te komen die worden gedeeld met de klant. 

Een derde term die wordt genoemd is data engineering, wat wordt omschreven als het technisch 

binnenhalen, verwerken en klaarzetten van data en het aan de achterkant exporteren richting de 

locatie waar men het resultaat wil zien. Een ander verschil dat wordt benoemd is dat bij big data 

projecten meer ingewikkelde wiskundige berekeningen nodig zijn dan bij business analytics 

projecten, wat als consequentie heeft dat voor de big data projecten andere medewerkers worden 

ingezet, namelijk data scientisten. Voor business analytics projecten worden voornamelijk business 

analisten ingezet. [Organisaties A, B, C en D: ID 1.22, ID 3.35, ID 3,39, ID 4.33, ID 5.26, ID 7.193] 

 

De drie non-profit organisaties maken onderscheid in financiële, business en technische object data 

voor asset management. Het blijkt dat de financiële data gebruikt wordt voor evaluatie van tenders 

(invloed van prijs, EMVI scores, etc.). De operationele business data wordt gebruikt om de prestaties 

op bepaalde contracten te monitoren, bijvoorbeeld afhandeltijd van storingen, aantonen van KPI’s 

t.a.v. contractbeheersing. De technische object data wordt voornamelijk gerelateerd aan big data 
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mogelijkheden om het asset management te kunnen optimaliseren. [Organisaties B, C en D: ID 3.23, 

ID 6.31, ID 7.25a, ID 7.25b, ID 7.151, ID 7.193, ID 8.35, ID 8.36] 

 

4.2.2. Uitvoering PM en PPM voor big data en business 

analytics projecten 
 

Een generiek proces ten aanzien van PM en PPM voor big data en business analytics projecten is af 

te leiden uit de resultaten afkomstig van de vier verschillende organisaties. [Organisaties A, B, C en 

D: ID 1.48, ID 1.74, ID 1.89, ID 1.93, ID 2.36b, ID 2,81, ID 2.85, ID 2.91a, ID 2.97, ID 2.112, ID 2.129, ID 

3.92b, ID 301a, ID 301b, ID 3.117, ID 3.123a, ID 3.134, ID 3.145c, ID 3.145d, ID 4.117, ID 4.135, ID 

5.51, ID 5.64, ID 5.82, ID 5.112b, ID 5.112d, ID 5.133, ID 6.60, ID 6.94, ID 6.104, ID 6.106, ID 6.117, ID 

6.118, ID 6.119, ID 7.34, ID 7.55, ID 7.94, ID 7.103, ID 7.142, ID 7.158, ID 7.160, ID 7.218a, ID 8.46b, 

ID 8.60, ID 8.78, ID 8.91, ID 8.99, ID 8.132] 

 

Het proces wordt hieronder beschreven en onderbouwd middels processchema’s, de processen zijn 

schematisch weergegeven in Figuur 5 en Figuur 6. 

 

  
Figuur 5: Processchema uitvoering PM en PPM voor big data en business analytics projecten van idee tot experimentele 
oplossing 

 
1. Idee en gezamenlijke behoefte specificeren 

Een behoefte van een klant of een idee vanuit de eigen organisatie wordt ingediend bij de afdeling 
die gaat over de big data en business analytics projecten. In overleg wordt de intake, use case of 
business case opgesteld om de vraag scherper te definiëren en om te bepalen of het een haalbaar 
project zou kunnen worden. Het blijkt dat sommige organisaties de intake, use case of business case 
hebben geformaliseerd middels een template of standaard offerte, dit is niet bij alle organisaties het 
geval. In de intake, use case of business case worden ook de criteria opgenomen die gesteld worden 
aan het op te leveren product. Er zijn echter geen vastgestelde templates voor het op te leveren 
product aanwezig bij de organisaties, mede doordat de op te leveren producten specifiek zijn voor 
ieder project. Wel wordt aangegeven dat het erg belangrijk is om dit vooraf goed af te stemmen, 
zeker waar het gaat om de nauwkeurigheid van de op te leveren resultaten.  
 

2. Selecteren van projecten en prioriteren van projecten 
Bij de beoordeling van de intake, use case of business case wordt bepaald of deze voldoet aan de 
criteria om het als project uit te kunnen gaan voeren. Indien het voldoet wordt het project 
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opgenomen in het portfolio, waar het in overleg met het team wordt geprioriteerd en vervolgens 
opgenomen in de projectenplanning. De prioritering bleek per organisatie te verschillen. Bij de non-
profit organisatie en een van de drie profit organisaties werd aangegeven dat de capaciteit van het 
team ruim voldoende was om alle projecten die gerelateerd waren aan big data en business 
analytics en pasten bij de missie van de organisatie, zonder meer konden worden uitgevoerd. Wel 
werd aangegeven dat er wordt geprioriteerd als er teveel projecten op hetzelfde moment in de 
portefeuille zitten. Bij de andere twee profit organisaties, waar de capaciteit niet voorradig was, 
werd in overleg met het team bepaald welke projecten werden uitgevoerd op basis van bepaalde 
criteria. 
 

3. Nulmeting van data 
Voordat een project daadwerkelijk in uitvoering gaat wordt een sample van de data opgevraagd om 
zodoende te kunnen bepalen of de data voldoet om aan de behoefte van de klant te kunnen 
voldoen. Uit de resultaten blijkt dat deze stap bij drie van de vier organisaties werd genomen. 
 

4. Kick-off meeting 
Als blijkt dat de data voldoet om het project te starten, wordt voorafgaand een kick-off meeting 
ingepland met alle stakeholders om de verwachtingen op elkaar af te stemmen. Het bleek dat alle 
vier de organisaties een dergelijke bijeenkomst inplannen. 
 

5. Experimenteren, veelvuldig afstemmen met klant en bijsturen of beëindigen van project 
Tijdens de uitvoering van een Proof of Concept (POC) - een experimentele oplossing die inzicht biedt 
in de mogelijkheden, kansen en risico’s bij verdere ontwikkeling tot een volwaardig product - wordt 
gewerkt op basis van de Agile Scrum methode, er wordt veelvuldig afgestemd met de klant om de 
verwachtingen te managen. De projecten worden in een aantal fasen uitgevoerd, zogenoemde 
sprints, waarbij na iedere sprint intensief afstemming met de klant plaatsvindt, wat bestaat uit een 
terugkoppeling vanuit de product owner, scrum master of projectleider ten aanzien van de 
voortgang van het project inclusief een presentatie van de resultaten aan de klant om te beoordelen 
of het project nog op het goede pad is, indien nodig wordt er bijgestuurd. De sprints duren 
gemiddeld twee weken en variëren van één week tot drie weken. Ook kan na een sprint met 
wederzijds instemmen het project vroegtijdig worden beëindigd (waardoor capaciteit en geld wordt 
bespaard). 
 

6. Evalueren 
De output, de experimentele oplossing bestaande uit een rapportage of algoritme, wordt 
geëvalueerd en besloten wordt of het project daarmee kan worden afgesloten of dat de oplossing 
verder moet worden uitgewerkt. 
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Figuur 6: Processchema uitvoering PM en PPM voor big data en business analytics projecten van experimentele oplossing 
tot implementatie 

 
7. Ontwikkelen, veelvuldig afstemmen met klant en bijsturen of beëindigen van project 

Als besloten wordt dat de experimentele oplossing verder moet worden uitgewerkt, wordt een 
zogenaamd Minimum Viable Product (MVP) ontwikkeld, een volwaardige zelfstandig functionerende 
applicatie of model dat voldoet aan de technische en wettelijke normen. Ook hier is veelvuldig 
afstemmen met de klant vereist en loopt het proces overeenkomstig de uitvoeringsfase van de POC. 
 

8. Evalueren 
Na het ontwikkelen van de MVP wordt geëvalueerd of de oplossing wordt geïmplementeerd, 
opgeschaald of gelanceerd op basis van een aantal criteria behorend bij de visie en strategie van de 
organisatie. 
 

9. Lanceren/opschalen 
Als besloten wordt dat de MVP voldoet aan de vereiste criteria zal deze worden geïmplementeerd 
binnen de organisatie, gelanceerd of opgeschaald. 
 

4.2.3. Afstemming tussen PM, PPM en klant 
 

In overleg met PPM en de klant wordt de intake, use case of business case opgesteld om de 

klantbehoefte te definiëren en om te bepalen of het een haalbaar project zou kunnen worden. Als 

het project geschikt wordt geacht en wordt opgenomen in het portfolio wordt voor aanvang een 

kick-off meeting ingepland, hierbij zijn zowel PPM, PM als de klant aanwezig om een goede 

overdracht van informatie te bewerkstelligen en om de verwachtingen op elkaar af te stemmen. 

Tijdens het project wordt gewerkt met sprints als onderdeel van Agile Scrum. Na iedere sprint, 

gemiddeld om de twee weken, vindt intensief afstemming met de klant plaats, wat bestaat uit 

terugkoppeling vanuit de product owner, scrum master of projectleider ten aanzien van de 

voortgang van het project inclusief een presentatie van de resultaten aan de klant. Het uiteindelijke 

resultaat zal bestaan uit een experimentele oplossing of een MVP in de vorm van een algoritme, een 
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rapportage of een zelfstandig werkende applicatie. De veelvuldige afstemming met de klant wordt 

door alle vier de organisaties als belangrijkste factor beschouwd om het project te laten slagen. 

Onvoldoende afstemming met de klant leidt tot verkeerde verwachtingen omtrent het op te leveren 

product en zal uiteindelijk kunnen leiden tot een mislukt project. [Organisaties A, B, C en D: ID 1.83a, 

ID 2.91b, ID 3.148, ID 4.26, ID 4.119, ID 5.94, ID 5.96, ID 5.102, ID 5.104, ID 5.108, ID 6.121, ID 7.92a, 

ID 7.178, ID 7.182, ID 8.134] 

 

De product owner, scrum master of projectleider is naast de terugkoppeling naar de klant ook 

verantwoordelijk voor de terugkoppeling van stuurinformatie naar de portfolio manager, business 

unit manager of controller. Zaken die maandelijks worden gerapporteerd zijn: 

• Projecten in portfolio ingezoomd op aantal in voorbereiding, aantal in uitvoering en aantal 

afgeronde projecten. 

• Voortgang van de in uitvoering zijnde projecten. 

• Budget over- en onderschrijding op projecten. 

• Capaciteit benodigd voor projecten. 

[Organisaties A en C: ID 1.83b, ID 6.76, ID 6.78, ID 6.88a, ID 6.109b, ID 6.125] 

 

Het blijkt dat bij één van de vier organisaties de terugkoppeling vanuit het project naar de portfolio 

manager, business unit manager of controller beperkt plaatsvindt, voornamelijk wanneer het project 

niet loopt zoals van tevoren verwacht. [Organisatie B: ID 4.72] 

 

Een van de vier organisaties probeert de projectvoortgang te monitoren door de benodigde 

stuurinformatie te ontsluiten via de systemen, echter door problemen met de data heeft dit aardig 

wat tijd gekost. De verwachting is dat op korte termijn dashboards kunnen worden gepresenteerd 

om continu inzicht te hebben in de voortgang van de projecten. [Organisatie C: ID 6.35c, ID 6.45b] 

 

4.2.4. Financiering van de projecten 
 

In de praktijk blijkt dat de benadering middels buckets voor strategische toewijzing van middelen 

maar nauwelijks wordt toegepast. Het blijkt dat de case organisaties voornamelijk projecten 

uitvoeren voor een klant, die zorg draagt voor de financiële middelen, er is slechts een beperkt 

budget vanuit de eigen organisatie voor strategische doeleinden. De volgende vormen van 

financiering van de projecten kunnen van toepassing zijn: 

• Strategisch: financiering wordt beschikbaar gesteld voor het kunnen uitvoeren van de 

projecten. 

• Projecten: financiering middels offertetraject voor het uitvoeren van projecten voor een 

klant. 

• Hybride: deels strategische financiering en deels financiering vanuit projecten. 

 

In Tabel 5 is inzichtelijk gemaakt welke financiering van de projecten van toepassing is per case 

organisatie, ook wordt aangegeven of het stage-gate proces is aangetroffen binnen de organisatie. 
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Tabel 5: Financiering van de projecten en toepassing stage-gate proces per organisatie 

Organisatie Financiering van projecten Stage-gate proces 

A Hybride Niet aanwezig 

B Projecten Niet aanwezig 

C Hybride Aanwezig 

D Hybride Niet aanwezig 

 

Vanuit de organisaties wordt de voorkeur uitgesproken voor de hybride vorm, omdat enerzijds 

interessante klantbehoeften kunnen worden onderzocht en er anderzijds niet eindeloos geld 

verspild wordt aan ‘probeersels’. Een quote die dit goed illustreert: “Aan het begin van het jaar zijn 

alle kosten gedekt en ga maar lekker wat doen, dan heb je ook weer weinig motivatie en dan is het 

van, dan gaan we wat doen en dan wordt het ook niet concreet, dus dat is ook niet ideaal, maar wat 

wij hebben, dat ze soms weer iets, te, te strak van, op de centen, op het geld zitten, dat is ook niet 

altijd goed, want dan zit je weer met die druk en dat is ook niet fijn.”. [Organisatie B: ID 4.78] 

 

Bij één van de vier organisaties wordt het stage-gate proces deels toegepast, een geïnterviewde zegt 

daarover: “Kijk als het een hele kleine investering is, dan moet je het principe wel hanteren, maar je 

moet het niet zo uitgebreid doen, want het is, dat is zonde van je tijd.”. Er kan worden opgemerkt 

dat hier het onderscheid wordt gemaakt in het investeringsbedrag. [Organisatie C: ID 5.66] 

 

Om de risico’s van de projecten te beperken worden de projecten in meerdere fasen doorlopen, het 

voordeel hiervan is dat na iedere fase kan worden bepaald of het project nog interessant genoeg is 

om door te gaan. Hierdoor is het benodigde budget om het project op te starten veel lager. Na 

iedere fase worden de onzekerheden minder en kan er een betere afweging worden gemaakt of het 

project haalbaar wordt geacht. Bijkomend voordeel is dat het uiteindelijke kostenplaatje 

nauwkeuriger wordt naargelang er minder onzekerheid is. In veel projecten wordt daarom vooraf 

ook een fixed budget afgesproken voor een aantal te besteden uren om zo een experiment te 

kunnen doen op de data om te bepalen of een vervolgtraject zinvol zal kunnen zijn. Deze manier van 

werken wordt door alle vier de organisaties ondersteund. Een van de organisaties omschrijft dit als 

volgt: “Bij data science is het inderdaad wel vaak een beetje uitdaging, maar wat zit er nou echt 

inderdaad in de data, kan het wel en hoe zit het. Je weet inderdaad nooit echt zeker wat er uitkomt, 

als het gaat over de POC’s. Als je echt doorgaat naar de volgende ronde, de MVP, dan wordt het wel 

wat meer gestructureerd, want dan wordt het toch bouw een applicatie die, bouw iets wat dit of dat 

kan en maar goed. Daar ligt ook een vrij concreet eisenpakket op tafel van het moet tenminste dit 

kunnen, tenminste dat kunnen en voldoen aan deze normen en deze normen. Maar ook zijn de 

risico’s waarschijnlijk een stuk lager of anders in ieder geval de risico's zijn dan meer: kan het in 

zoveel tijd in plaats van kan het überhaupt wel.”. [Organisatie A: ID 1.59b, ID 1.59c, ID 1.59d] 

 

De profit organisaties geven aan dat sommige projecten financieel niet uitkunnen, maar voeren deze 

wel uit omdat het resultaat interessant kan zijn voor toekomstige projecten. Hier wordt dan in 

eerste instantie wat risico genomen en wordt deels gebruik gemaakt van het investeringsbudget in 

de hoop dit budget op latere projecten terug te verdienen door het kunnen opschalen van het 

resultaat. [Organisaties B, C en D: ID 3.59, ID 4.100a, ID 5.57, ID 7.61, ID 8.46a] 

 

Een ander interessant gegeven dat bij één van de profit organisaties is benoemd, is dat de resultaten 

vanuit de POC’s worden opgeleverd aan partijen die de implementaties vervolgens zelfstandig gaan 

doen, de profit organisatie mag het echter wel commercieel gaan uitbaten. Op deze manier wordt 

de implementatie dan bij andere organisaties gedaan en daar kan weer waarde uit worden 
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gegenereerd. Het volgende wordt daarover gezegd: "We hebben ook wel eens een POC opgeleverd. 

Een andere partij die gaat dan de uitvoering zelf doen of pakt het zelf op en die huurt daarvoor 

externe mensen in om dat uit te voeren, waar wij dan bijvoorbeeld te duur zijn in de aanbieding, 

meestal dwingen we daarom wel af in onze aanbiedingen, ondanks dat we het IP niet houden, dat 

we het wel commercieel mogen uitbaten. Dus, dan halen we daar weer business uit bij andere 

bedrijven. De partij aan wie de POC is opgeleverd, implementeert het dan zelf via derde partijen.”. 

[Organisatie B: ID 3.127] 

 

4.2.5. Criteria voor het optimaliseren van het 

projectportfolio 
 

De vier organisaties geven aan dat een aantal criteria van toepassing is op de stuurinformatie voor 

het optimaliseren van het projectportfolio. Hieronder worden de criteria beschreven voor de 

selectie, de prioritering en het eventueel vroegtijdig beëindigen van een big data en business 

analytics project. 

 

De criteria om te bepalen of een project wordt opgenomen in het portfolio zijn zeer gevarieerd, 

maar komen op het volgende neer: 

• Strategie: het project past bij de strategie van de organisatie. 

• Kennis en kunde: de afdeling beschikt over de kennis en kunde behorend bij het project.  

• Schaalbaarheid/impact: de schaalbaarheid van de uitkomst van het project. 

• Opbrengsten/terugverdientijd/besparing: de winstgevendheid of kostenbesparing van het 

project. 

• Trends: het project is in lijn met een trend. 

• Concurrenten: het project leidt ertoe dat de organisatie de concurrenten voor blijft of niet 

achter gaat lopen op de concurrenten. 

• Imago: het project is goed voor het imago van de organisatie. 

• Risico’s: het risicoprofiel van het project. 

• Innovatief: het innovatieve karakter van het project. 

• Politiek/wetgeving/certificering: het project dient te worden uitgevoerd om politieke 

redenen of om te voldoen aan wetgeving of certificering. 

 

De projecten worden op basis van de volgende criteria geprioriteerd binnen het portfolio: 

• Schaalbaarheid/impact: de mate van de schaalbaarheid van de uitkomst van het project. 

• Boetes/kortingen/kansen op bepaalde type contracten: de mate van de 

boetes/kortingen/kansen om te voldoen aan bepaalde eisen. 

• Urgentie: de mate van urgentie van een klant. 

• Uitvoeringsperiode: de meest gunstige periode om het project uit te voeren (bijvoorbeeld 

weersafhankelijk). 

• Doorlooptijd: de doorlooptijd van een project kan soms worden verlengd om capaciteit vrij 

te maken voor andere projecten. 

• Capaciteit: de beschikbare tijd van de werknemers binnen de afdeling. 

 

  



28 
 

De projecten worden voornamelijk op basis van de volgende criteria vroegtijdig gestopt: 

• Kwaliteit van de data: de kwaliteit van de data is onvoldoende of niet in het juiste formaat. 

• Hoeveelheid data: onvoldoende data waardoor analyse niet mogelijk is. 

• Leverantie van data: de data kan niet worden geleverd (bijvoorbeeld door problemen om de 

data uit het systeem te halen of doordat data niet mag worden geleverd i.v.m. privacy 

doeleinden). 

• Klant participatie: de participatie van de klant is onvoldoende, waardoor wederzijdse 

afstemming onvoldoende is. 

• Budget: het budget dat benodigd is voor het uitvoeren van het project. 

 

Een duidelijk verschil is aanwezig tussen de non-profit en profit organisaties, waarbij de criteria 

‘concurrenten’ en ‘boetes/kortingen/kansen op bepaalde type contracten’ aanvullend zijn voor de 

non-profit organisaties. 

 

Bij drie van de vier organisaties wordt aangegeven dat de weging van de criteria op een kwalitatieve 

wijze plaatsvindt op ‘onderbuikgevoel’. Er wordt slechts door één organisatie een kwantitatieve 

methode toegepast bij innovatieve projecten om de projecten te selecteren, te prioriteren en 

eventueel vroegtijdig te beëindigen. Deze organisatie past hiervoor een Technology Business 

Organisation model (TBO-model) toe. Het TBO-model definieert negen stappen voor elk van de 

technische, zakelijke en organisatorische readiness om uiteindelijk een schaalbare propositie te 

kunnen realiseren. Na iedere stap wordt een score toegekend op een schaal van nul tot tien aan elk 

van de technische, zakelijke en organisatorische pijler. Op basis van de uitkomst wordt besloten of 

het project door kan gaan of vroegtijdig beëindigd dient te worden. [Organisatie D: ID 8.111, ID 

8.113, ID 8.115, ID 8.117] 

 

Er wordt ook door drie van de vier organisaties aangegeven dat projecten soms tijdelijk worden 

stopgezet door onvoldoende data of doordat data in het verkeerde format wordt aangeleverd. 

Nadat deze omissie is opgelost wordt het project weer opgenomen in de planning. Als eerder 

aangegeven, wordt om dit risico te beheersen ook vroegtijdig een sample opgevraagd om te kunnen 

bepalen of de data van voldoende niveau is voor het project. (Organisaties A, B en C: ID 1.78, ID 

2.123, ID 4.123b, ID 5.86, ID 5.88, ID 6.35b] 

 

Twee van de vier organisaties geven aan dat projecten in de praktijk nauwelijks vroegtijdig worden 

beëindigd, zelfs als het projectteam aangeeft dat de uitkomsten tegen zullen vallen. De voornaamste 

redenen hiervoor zijn: het budget en de capaciteit zijn reeds gereserveerd, de klant toch een 

eindproduct te kunnen leveren en de klant hoopt dat het eindresultaat toch nog van waarde zal zijn. 

(Organisaties A en B: ID 2.93, ID 3.136b, ID 3.138] 

 

4.2.6. Organisatie 
 

Een aantal opmerkelijke aspecten is geconstateerd tijdens het analyseren van de data op het gebied 

van de organisatie. De aspecten worden hieronder punt voor punt benoemd. 

 

Het valt op dat de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van big data en business 

analytics projecten niet zonder meer worden gevonden binnen de eigen organisatie. De afdelingen 
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die deze projecten uitvoeren steken veel tijd in het bekend raken met de afdeling binnen de eigen 

organisatie. [Organisaties A, B en C: ID 1.35, ID 2.40, ID 3.47, ID 6.64] 

 

De projecten zelf worden uitgevoerd door de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de big data 

en business analytics projecten. Wel wordt aangegeven dat deze afdelingen afhankelijk zijn van 

interne afdelingen en organisaties anders dan de eigen organisatie. De interne afdelingen binnen de 

organisatie voor het leveren van de juiste data voor interne projecten, maar ook voor de hardware 

en software (waaronder tooling) die benodigd zijn voor het uitoefenen van de benodigde 

werkzaamheden. Ook wordt er wel eens expertise geleend van andere interne afdelingen om een 

bijdrage te kunnen leveren aan het project. Voor wat betreft de organisaties anders dan de eigen 

organisatie gaat het voornamelijk om de data die benodigd is voor het kunnen uitvoeren van de 

externe projecten, hiertoe moet met de juiste partners worden samengewerkt en dit vergt soms een 

andere mindset (zeker op het vlak van communicatie, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid). 

(Organisaties A, B, C en D: ID 1.25, ID 3.30, ID 3.32, ID 5.118, ID 6.33, ID 6.39a, ID 6.45a, ID 7.40] 

 

De drie non-profit organisaties geven aan dat ze separate systemen aan het inrichten zijn voor het 

vergaren van technische object data voor het uitvoeren van asset management. Als reden hiertoe 

wordt aangegeven dat de beheerorganisaties het (nog) niet voor elkaar krijgen om de data van hun 

assets op orde te brengen, waardoor allerlei organisaties separate systemen aan het inrichten zijn, 

zodra deze een contract gegund krijgen. De vergaarde data tijdens de contractperiode van die 

objecten wordt ingeladen en zodra die organisatie weg is, stopt het actualiseren van die data, want 

een andere organisatie begint weer opnieuw met het verzamelen van de data. Als gevolg hiervan 

kan het asset management van infrastructurele objecten nog niet op basis van data worden 

uitgevoerd, waardoor de inspecteur de objecten nog moet inspecteren [Organisaties B, C en D: ID 

3.27, ID 6.17b, ID 6.25b, ID 7.26, ID 7.83] 

 

De verandering als gevolg van automatisering (door implementatie van big data en business 

analytics projecten) wordt door een aantal organisaties als uitdaging benoemd. Het is belangrijk om 

de implementatie op een gecontroleerde wijze plaats te laten vinden om zo het personeel daaraan 

te laten wennen. Er wordt gesteld dat de techniek niet de limiet is, maar de organisatie (met haar 

cultuur en processen). [Organisaties B en D: ID 4.45b, ID 4.47, ID 7.170, ID 7.171] 

 

Eén organisatie geeft aan dat als gevolg van het feit dat de techniek al verder is dan de organisatie, 

bepaalde innovaties niet verder worden uitgewerkt. Een quote die dit onderschrijft: “Het kan 

voorkomen, dat er ineens blijkt van, de techniek is eigenlijk ver, maar de business blijkt dan toch 

tegen te vallen en dat zijn dan best wel moeilijke besluiten om te nemen. Ja, je hebt al een stukje 

investering gedaan, maar. Dus dat zijn er niet zoveel, gebeurt wel, ja.”. [Organisatie D: ID 7.165, ID 

8.123] 
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het onderzoek bediscussieerd, wat betekenen de 

resultaten en in hoeverre zijn ze vergelijkbaar met resultaten vanuit eerder onderzoek. Ook worden 

de conclusies opgesomd en worden aanbevelingen gegeven voor de praktijk en verder onderzoek. 

 

5.1. Discussie - reflectie 
 

5.1.1. Discussie - reflectie op resultaten 
 

Het onderzoek had als doel om de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: “Hoe worden PM 

en PPM uitgevoerd voor big data en business analytics projecten en welke stuurinformatie vanuit de 

projecten wordt hiervoor noodzakelijk geacht om enerzijds het projectportfolio te kunnen 

optimaliseren en om anderzijds de projecten succesvol te laten zijn?”. 

 

De vier organisaties hanteren als proces de Agile Scrum methodiek. Voornaamste reden hiervoor is 

de veelvuldige afstemming tussen PM en de klant, de afstemming wordt door de partijen als 

essentieel gezien om het project te doen slagen. Hiertoe wordt vooraf ook een kick-off meeting 

georganiseerd met alle stakeholders om de verwachtingen op elkaar af te stemmen. Daarna wordt 

gedurende het project afgestemd tussen PM en klant om de verwachtingen te stroomlijnen om aan 

het eind verrassingen te voorkomen. In overeenstemming met de literatuur wordt aangegeven dat 

de Agile methodiek zich richt op veel van de veelvoorkomende problemen die in dergelijke projecten 

worden aangetroffen door interactie en samenwerking tussen belanghebbenden te bevorderen 

(Larson & Chang, 2016). 

 

Bij de vier organisaties is geen verschil geconstateerd in het proces van PM en PPM voor big data 

projecten enerzijds en business analytics projecten anderzijds, wel wordt aangegeven dat big data 

projecten risicovoller zijn en daardoor anders zijn dan business analytics projecten. Het geschetste 

proces dat wordt gebruikt voor big data en business analytics projecten is schematisch weergegeven 

in Figuur 5 en Figuur 6. Het proces bevat veel overeenkomsten met het standaard stage-gate proces 

dat in het literatuuronderzoek is beschreven (Cooper et al., 2002). Afwijkingen ten opzichte van het 

standaard stage-gate proces zijn dat niet alle gates zijn opgenomen en dat bepaalde processtappen 

(waaronder de nulmeting van data en de kick-off meeting) zijn toegevoegd. In lijn met het stage-gate 

proces voor risicobeheer zou het te volgen proces flexibel en schaalbaar kunnen worden gemaakt 

afhankelijk van het type project (Cooper et al., 2002). Een dergelijke benadering kan worden 

toegepast voor de verschillen tussen big data en business analytics projecten. 

 

De veelvuldige afstemming heeft ook als doel om projecten vroegtijdig bij te kunnen sturen of te 

kunnen beëindigen en om stuurinformatie te ontsluiten die kan worden gebruikt voor de rapportage 

naar de portfolio manager, business unit manager of controller. Eén van de vier organisaties 

probeert de projectvoortgang continu te monitoren door de benodigde stuurinformatie te ontsluiten 

via de systemen, een andere organisatie geeft aan dat een periodieke terugkoppeling niet van 

toepassing is en dat terugkoppeling enkel plaatsvindt wanneer het project niet loopt zoals van 

tevoren verwacht. Twee van de vier organisaties rapporteren maandelijks. Vanwege de korte 

doorlooptijden van de projecten – met sprints van gemiddeld twee weken – en het grillige karakter 
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van dergelijke projecten zal continu monitoring beter aansluiten voor het goed kunnen uitvoeren 

van PPM (Larson & Chang, 2016). 

 

Uit het empirisch onderzoek blijkt dat drie van de vier organisaties strategisch budget aanwenden 

naast financiën die door het uitvoeren van projecten worden binnengehaald. De organisatie die 

geen gebruik maakt van strategisch budget, maar alleen wordt gefinancierd door het uitvoeren van 

projecten, beschouwt dit als een verbeterpunt voor de eigen organisatie. In sommige gevallen 

kiezen organisaties er ook voor om beide budgetstromen (zowel strategisch budget als budget door 

het uitvoeren van projecten) te combineren om een project toch te kunnen uitvoeren. In het 

beschrijvend raamwerk als opgesteld in het literatuuronderzoek is enkel uitgegaan van strategisch 

budget onderverdeeld in buckets, in tegenstelling tot de praktijk waar ook budget afkomstig is door 

het uitvoeren van projecten. Bijeffect is dat de verdeling over de buckets minder evenwichtig is, 

omdat projecten gefinancierd door een externe klant in principe altijd worden uitgevoerd. 

 

Bij slechts één organisatie wordt een soort van risico gestuurd stage-gate proces gehanteerd in lijn 

met de afweging of het gaat om een laag, middel of hoog risico investering. Hier moet worden 

opgemerkt dat het beschrijvend raamwerk vanuit het literatuuronderzoek is gebaseerd op het 

risicoprofiel van het project. Dit kan mogelijk worden verklaard uit het feit dat big data en business 

analytics worden beschouwd als hoog risico projecten, waardoor een dergelijke afweging doorgaans 

niet wordt gemaakt. 

 

De aangetroffen criteria op basis waarvan de projecten worden geselecteerd zijn deels in lijn met de 

criteria als opgenomen in het codeboek dat vanuit het literatuuronderzoek is opgesteld. Aanvullende 

criteria die niet vanuit het literatuuronderzoek zijn gevonden betreffen: ‘schaalbaarheid/impact’ en 

‘innovatief’. De criteria ‘trends’, ‘concurrenten’ en ‘imago’ zijn erg gerelateerd aan het criteria 

‘marktaantrekkelijkheid’ vanuit het literatuuronderzoek. De criteria voor ‘boetes/kortingen/kansen 

op bepaalde type contracten’, ‘urgentie’ en ‘capaciteit’ zijn aanvullend aan het literatuuronderzoek 

voor wat betreft het prioriteren van de projecten. Als het gaat om het vroegtijdig beëindigen van 

projecten worden de criteria ‘kwaliteit van data’, ‘hoeveelheid data’, ‘leverantie van data’, ‘klant 

participatie’ en ‘budget’ genoemd. Het codeboek is aangevuld op basis van de gevonden criteria en 

is opgenomen onder Bijlage 5. De organisaties passen per gate andere criteria toe, vanuit de 

literatuur wordt dit beschouwd als essentieel om mismanagement te voorkomen (Cooper, 2006). 

Ook wordt het toepassen van ongepaste financiële criteria voor het selecteren van projecten 

afgeraden (Cooper, 2006), echter blijken deze criteria toch te worden gebruikt door de organisaties 

voor het selecteren van de projecten. Het is opvallend dat er in géén van de organisaties gebruik 

wordt gemaakt van zogenaamde ‘successie-‘, ‘must meet-’, ‘should meet-criteria’, wat wel wordt 

aangeraden vanuit de literatuur (Cooper, 2006). Het bleek dat slechts één organisatie voor haar 

innovatieve projecten een kwantitatieve scoremethodiek toepaste middels een TBO-model. 

 

De organisaties geven aan dat het werken met big data en business analytics leidt tot bepaalde 

uitdagingen, enerzijds met de interne organisatie omtrent bekendheid binnen de organisatie en de 

samenwerking met andere afdelingen en anderzijds met externe organisaties omtrent data 

inwinning inclusief opslag en veranderingen als gevolg van implementaties. Het geeft aan dat de 

veranderingen als gevolg van dergelijke projecten een grote invloed hebben op de belangrijkste 

elementen van de organisatie (mensen, technologie, strategie, structuur en proces) (Al-Sai & 

Abdullah, 2019). 
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5.1.1. Discussie - reflectie op methodologie 
 

In het onderzoek zijn meerdere bronnen toegepast om de construct validiteit te kunnen 

waarborgen. In beginsel is een literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij een beschrijvend raamwerk 

en een codeboek zijn opgesteld. Op basis van het literatuuronderzoek is een interviewprotocol 

opgesteld op basis waarvan de semigestructureerde interviews zijn afgenomen. Voorafgaand aan 

het interview zijn het doel en de definities van het onderzoek gedeeld met de te interviewen 

personen. In het interview zijn deze nogmaals in de introductie besproken, toch bleek dat tijdens de 

interviews de begrippen innovatie, big data en business analytics door elkaar werden gebruikt. Ook 

is soms specifiek doorgevraagd, wat heeft geleid tot minder open vragen. Bij de analyse fase is dit 

opgelost door de antwoorden te beschouwen in relatie tot de vraagstelling. Door de organisaties is 

naast de interviews aanvullende informatie gedeeld die middels documentanalyse als aanvullende 

bron is gebruikt ter verificatie van de resultaten. De informatie die gedurende het onderzoek is 

verzameld is gearchiveerd, zodat de informatie goed is te herleiden in het kader van ‘chain of 

evidence’. 

 

De interne validiteit is geborgd doordat de eerder opgestelde onderzoeksmethode is opgevolgd. Het 

interviewprotocol heeft als basis gediend voor de semigestructureerde interviews. Bij de uitwerking 

van de interviews en verkregen documenten zijn het eerder opgestelde beschrijvende raamwerk en 

codeboek vanuit het literatuuronderzoek als basis gebruikt om een uniforme werkwijze te kunnen 

garanderen. Bij het coderen is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om meerdere codes te 

koppelen aan eenzelfde (deel)zin, wat de analyse bemoeilijkte. Sommige codes hadden een groot 

overlap en zijn gebundeld om wel een volledige analyse te kunnen doen. Het gebruik van een 

specifieke tool zou de analyse hebben vergemakkelijkt.  

 

De externe validiteit is zeer beperkt, het empirisch onderzoek heeft slechts bij vier case organisaties 

plaatsgevonden in één specifieke branche, bestaande uit twee interviews per organisatie. Het 

uitvoeren van meer cases en het houden van meer interviews was gezien het geringe tijdvak van het 

onderzoek niet haalbaar. Het uitvoeren van het onderzoek in een andere branche was een goede 

aanvulling geweest, omdat de branche waar het onderzoek is uitgevoerd gemiddeld slechts vijf jaar 

ervaring had met het uitvoeren van big data en business analytics projecten. 

 

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te borgen is beschreven hoe het onderzoek is 

uitgevoerd. Daarbij zijn de gemaakte keuzes beschreven en onderbouwd. Om bias tijdens de 

interviews te minimaliseren zijn bij aanvang van elk interview de geldende definities en theorieën 

uitgelegd vanuit de visie van het onderzoek. De vooringenomenheid is geminimaliseerd doordat de 

volledig uitgewerkte transcripties zijn gebruikt voor het empirisch onderzoek in combinatie met 

aanvullende documenten vanuit de betreffende organisaties. 

 

In het onderzoek is rekening gehouden met bepaalde ethische aspecten, omdat gegevens van te 

interviewen personen zijn verwerkt. Eenieder heeft de toestemmingsverklaringen ondertekend en 

heeft daarmee de voorwaarden goedgekeurd. De transcripties zijn geanonimiseerd; in tegenstelling 

tot het gebruiken van de functies als benoemd in paragraaf 3.4, is gekozen voor een andere vorm 

van anonimiseren. 
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5.2. Conclusies 
 

Het beschrijvend raamwerk dat vanuit het literatuuronderzoek is opgesteld kan als basis dienen voor 

het uitvoeren van PM en PPM voor big data en business analytics projecten, met dien verstande dat 

aanvullingen nodig zijn op het eerder opgestelde beschrijvende raamwerk. Uit de praktijk blijkt dat 

er naast strategisch budget, voornamelijk budget afkomstig is van projecten die worden uitgevoerd 

voor een klant. Deze projecten, waarbij de klant zorgt voor het budget, worden over het algemeen 

aangepakt ongeacht de risicoscore van deze projecten. Als gevolg van het feit dat dergelijke 

projecten zondermeer worden uitgevoerd, is de verdeling over de buckets in de praktijk minder 

evenwichtig. Daarnaast bleek uit het empirisch onderzoek dat bij de uitvoering van projecten andere 

processtappen aanwezig zijn, waaronder de nulmeting van de data voorafgaand aan het project en 

een kick-off bijeenkomst bij de start van de uitvoeringsfase. Ook worden de intake, use case en 

business case gezamenlijk opgesteld, waardoor een voorlopige analyse aan de voorkant niet 

noodzakelijk wordt geacht. Het beschrijvend raamwerk dat naar aanleiding van het 

literatuuronderzoek is opgesteld, is gecombineerd met de resultaten vanuit het empirisch 

onderzoek, schematisch weergegeven in Figuur 7. Het processchema is ook opgenomen als Bijlage 6 

voor de leesbaarheid. 

 

 
Figuur 7: Beschrijvend Raamwerk voor PM en PPM van stage-gate proces voor projecten met laag, middel en hoog risico 

 

In de praktijk blijkt dat drie van de vier organisaties een hybride benadering - zowel strategisch 

budget als budget vanuit de projecten - hanteren waar het gaat om big data en business analytics 

projecten en dat slechts één van de vier organisaties in beperkte mate gebruik maakt van het risico 

gestuurde stage-gate proces. 

 

Het blijkt dat continu informatieoverdracht bij big data en business analytics projecten tussen PM en 

de klant essentieel is om het project te laten slagen. Hiertoe wordt de methodiek Agile Scrum 

gehanteerd in combinatie met veelvuldige afstemming, zowel vooraf als tijdens het project. Voor 

wat betreft de benodigde stuurinformatie vanuit de projecten voor het uitvoeren van PPM vindt 

geregeld overleg plaats tussen PM en PPM. 

 

Voor wat betreft de criteria die vanuit het literatuuronderzoek zijn benoemd om big data en 

business analytics projecten te selecteren, blijken in de praktijk aanvullende criteria van toepassing 
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te zijn, te weten de criteria ‘schaalbaarheid/impact’ en ‘innovatief’. De criteria 

‘boetes/kortingen/kansen op bepaalde type contracten’, ‘urgentie’ en ‘capaciteit’ zijn aanvullend 

aan het literatuuronderzoek als het gaat om het prioriteren van de projecten. In geval van het 

vroegtijdig beëindigen van projecten bij een beslismoment worden de criteria ‘kwaliteit van data’, 

‘hoeveelheid data’, ‘leverantie van data’, ‘klant participatie’ en ‘budget’ benoemd. Het bleek dat 

slechts één organisatie voor haar innovatieve projecten een kwantitatieve scoremethodiek toepast, 

het zogenaamde TBO-model. 

 

Het onderzoek heeft een bijdrage geleverd aan de literatuur door het feit dat het beschrijvend 

raamwerk aansluit bij de praktijk en kan worden gebruikt voor het succesvol uitvoeren van PM en 

PPM voor big data en business analytics projecten. Voor wat betreft een aantal criteria vanuit de 

praktijk is dit ook een aanvulling op de criteria die reeds in de literatuur te vinden waren. 

 

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk 
 

Het samengestelde beschrijvende raamwerk kan als basis worden gehanteerd voor het uitvoeren 

van PM en PPM voor big data en business analytics projecten. Een dergelijke werkwijze wordt 

geadviseerd vanwege het onzekere karakter van dergelijke projecten, waardoor veelvuldige 

afstemming noodzakelijk is. 

 

Voor wat betreft het selecteren, prioriteren en vroegtijdig beëindigen of bijsturen van de big data en 

business analytics projecten ten aanzien van PPM wordt een aantal criteria benoemd die worden 

toegepast in de praktijk. Het loont om deze te gebruiken om de projecten te kunnen kwantificeren. 

Naderhand zou het een overweging kunnen zijn om een kwantitatieve methode te ontwikkelen om 

de projecten te kunnen meten zowel vooraf als tijdens de uitvoeringsfase, een gebruikt model is het 

TBO-model dat reeds wordt gebruikt voor het kwantificeren van innovatieve projecten. 

 

Ook wordt algemeen onderkend dat de implementaties van big data en business analytics projecten 

nogal ingrijpend kunnen zijn voor de betreffende organisatie. Het kan zijn dat door de 

implementatie structurele veranderingen nodig zijn in de organisatie waar de implementatie 

plaatsvindt. Een voorbeeld vanuit de praktijk betrof een ‘slimme brug assistent’ die in de toekomst 

de taken zou kunnen overnemen van de mens voor het bedienen van de brug, echter heeft dit nog 

wel wat juridische consequenties en is de organisatie daar nog niet klaar voor. 

 

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
 

Een aanbeveling voor verder onderzoek is om het opgestelde beschrijvende raamwerk te toetsen in 

de praktijk. Daarbij is het ook relevant om te onderzoeken of het beschrijvend raamwerk voldoet 

voor zowel big data als business analytics projecten, omdat uit de praktijk blijkt dat big data 

projecten anders worden aangepakt dan business analytics projecten. 

 

Een andere aanbeveling is, omdat dit onderzoek zich enkel op de infrastructurele transportsector 

heeft georiënteerd, dit onderzoek uit te voeren bij andere branches. Zeker gezien het feit dat de 

branche waarin dit onderzoek is uitgevoerd gemiddeld slechts vijf jaar ervaring heeft op het gebied 

van het uitvoeren van big data en business analytics projecten. 



35 
 

Het blijkt dat er voor het kwantificeren van innovatieve projecten gebruik wordt gemaakt van een 

TBO-model, een dergelijk model kan ook worden opgesteld voor big data en business analytics 

projecten. Het verdient aanbeveling om een dergelijk model te ontwikkelen en te toetsen in de 

praktijk. 

 

Een laatste aanbeveling is gericht op het feit dat veel organisaties nog niet gesteld staan voor de 

veranderingen als gevolg van het implementeren van big data en business analytics projecten. Het is 

zaak dat onderzocht wordt op welke wijze dergelijke implementaties kunnen plaatsvinden en hoe 

organisaties zich daarop moeten inrichten. 
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Bijlage 1 
 

Codeboek vanuit literatuuronderzoek. 
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Bijlage 2 
 

Interviewprotocol voor het interview. 
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Bijlage 3 
 

Organisatie Interview Functie Ervaring 

A 1 Service Manager Datalab Drie jaar 

A 2 Data Scientist Datalab Drie jaar 

B 3 Manager Data Analytics and Solutions Twee jaar 

B 4 Data Scientist Data Analytics and Solutions Drie jaar 

C 5 Directeur Business Development Twee jaar 

C 6 Disciplineleider Ontwikkeling Acht jaar 

D 7 Directeur Projecten Twee jaar 

D 7 Commercieel Verantwoordelijke Zeven jaar 

D 9 Strategisch Business Architect Zeven jaar 
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Bijlage 4 
 

Resultaten van het coderen. 
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Bijlage 5 
 

Codeboek aangepast op basis van empirisch onderzoek. 
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Bijlage 6 
 

Beschrijvend raamwerk voor PM en PPM van stage-gate proces voor projecten met laag, middel en 

hoog risico. 


