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Abstract 

Data speelt een steeds belangrijkere rol binnen organisaties, omdat met behulp van data steeds betere 
beslissingen gemaakt kunnen worden, maar ook voorspellingen. Bij gebrek aan goed beheer van data heeft dit 
impact op organisaties. Het is daarom van belang dat men binnen organisaties weet hoe zij met data om 
moeten gaan en welke verantwoordelijkheden er zijn. Data governance gaat onder andere over 
beslissingsrechten en verantwoording omtrent data. Er bestaan daarom diverse rollen en 
verantwoordelijkheden. Het kunnen individuen zijn, maar ook groepen. Rollen en verantwoordelijkheden 
worden gezien als het belangrijkste element wanneer men data governance overweegt voor implementatie. 
Op dit moment bestaan er diverse volwassenheidsmodellen voor data governance dat een specifiek onderdeel 
meet. Voor het onderdeel ‘Rollen & verantwoordelijkheden’ is er geen volwassenheidsmodel vindbaar. Er is 
daarom behoefte voor dit model. Dit onderzoek heeft als resultaat een Data Governance Roles and 
Responsibility Maturity Model opgeleverd waarmee een organisatie dit onderwerp binnen haar eigen 
organisatie kan meten. Het onderzoek is uitgevoerd bij een organisatie en betreft een case study met behulp 
van semigestructureerde interviews. 

Sleutelbegrippen 

Data Governance, Maturity Model, Roles & Responsibilities, Data Governance Roles & Responsibilities, Data 
Governance Roles, Data Governance Responsibilities 
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Samenvatting 

 
Relevantie 
Data speelt een steeds belangrijkere rol binnen organisaties, omdat met behulp van data steeds betere 
beslissingen gemaakt kunnen worden, maar ook voorspellingen. Bij gebrek aan beheer van data heeft dit 
impact op organisaties. Het is daarom van belang dat men binnen organisaties weet hoe zij met data om 
moeten gaan en welke verantwoordelijkheden er zijn. Een goed data governance programma is daarom van 
essentieel belang. Dit gaat onder andere over het toewijzen van besluitvormingsrechten en verplichtingen 
voor het omgaan met data in een organisatie. Binnen data governance bestaan er diverse rollen die door 
zowel een groep dan wel een individu vervult kan worden met elk hun eigen verantwoordelijkheden. Rollen en 
verantwoordelijkheden worden ook gezien als de primaire activiteit wanneer men overweegt data governance 
te doen. Op dit moment bestaan er diverse volwassenheidsmodellen voor data governance die een specifiek 
onderdeel meten. Voor het onderwerp ‘Rollen & verantwoordelijkheden’ is er geen volwassenheidsmodel 
gevonden. Op basis hiervan wordt ook volgende probleemstelling geformuleerd: Data governance wordt niet 
nauwkeurig gemeten in organisaties omdat data governance volwassenheidsmodellen incompleet zijn door 
gebrek aan dimensies en omdat ze niet gevalideerd zijn in de praktijk.  
 
Doelstelling 
Dit onderzoek heeft als doel het ontwikkelen van een Data Governance Roles & Responsibilities Maturity 
Model (DGRRMM) dat getoetst wordt in de praktijk. Dit model meet specifiek het onderwerp ‘rollen en 
verantwoordelijkheden’ binnen data governance. Met dit volwassenheidsmodel is een organisatie in staat om 
haar huidige situatie op dit onderdeel binnen data governance te meten. Een organisatie kan met dit model 
verdiepende inzichten krijgen waarin de organisatie nog groei in behoeft. Ook helpt het om risico’s te 
ontdekken indien verantwoordelijkheden niet of deels zijn toegewezen. Op basis van de probleemstelling 
wordt een volwassenheidsmodel ontwikkeld voor de beantwoording van de volgende hoofvraag: 
 
‘Hoe wordt het aspect rollen & verantwoordelijkheden binnen het data governance domein in een 
organisatie beoordeeld?’ 
 
Uitvoering 
Het volwassenheidsmodel is ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek. Op basis hiervan is inzichtelijk 
gemaakt welke rollen en verantwoordelijkheden binnen data governance bestaan. Het volwassenheidsmodel 
is vervolgens ontwikkeld door middel van procedureel model. Dit heeft geleid tot 7 dimensies en 32 
kwalificaties met elk 5 volwassenheidslevels. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een case study met 
semigestructureerde interviews. De uitvoering heeft plaatsgevonden bij een organisatie waarbij 5 experts zijn 
geïnterviewd voor de validatie van het model. Daarbij is het model ook gebruikt om de organisatie te 
beoordelen op het specifieke onderwerp.  
 
Resultaten 
Het DGRRMM is met de experts gevalideerd. Dit is gedaan door specifiek te vragen naar één of meerdere 
concrete feitelijke en objectieve argumenten. Voor de beoordeling van de organisatie is dit gedaan door naar 
concrete voorbeelden te vragen uit de praktijk. Op basis van de gegeven antwoorden wordt het 
volwassenheidsmodel als relevant bevonden. Ook is de organisatie ver gevorderd in haar volwassenheid op dit 
onderdeel. De volwassenheidslevels zijn volgens de meeste experts logisch en consistent opgebouwd, maar 
verantwoordelijkheden zijn niet altijd bij één rol belegd. Ook is dit niet altijd bij de rol waar de literatuur dat 
wel stelt en bestaat deze rol ook helemaal niet bij de organisatie. Desondanks zijn de verantwoordelijkheden 
wel toegewezen aan een of meerdere rollen.  
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Aanbevelingen 
Het DGRRMM is groot qua omvang en daarom is nader onderzoek nodig voor de beoordeling voor verdere 
consolidatie van het model. Ook wordt nader onderzoek aanbevolen voor het beoordelen of 
verantwoordelijkheden noodzakelijk bij een rol belegd moet zijn, omdat organisaties steeds flexibeler werken 
en zijn. Een derde aanbeveling is het onderzoeken in hoeverre een organisatie grootte een invloed heeft op de 
manier waarop rollen en verantwoordelijkheden zijn gericht. Ook is verder onderzoek ook nodig om de 
externe validiteit van het DGRRMM te vergroten, omdat deze enkel bij een organisatie is uitgevoerd. Tot slot is 
het DGRRMM een beschrijvend volwassenheidsmodel. Onderzocht zou kunnen worden of er richtlijnen 
geïmplementeerd zou kunnen worden in het model. Een organisatie zou hiermee weten wat er gedaan moet 
worden om op een bepaald gebied te groeien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Summary 

 

Relevance 
Data has an increasingly important role within organizations, as data can be used to make better decisions, as 
well as predictions. A lack of data management has an impact on organizations. It is therefore important that 
people within the organizations know how to deal with data and what their responsibilities are. Therefore, a 
good data governance program is essential. Within data governance there are various roles which are filled by 
either a group or an individual with their own responsibilities. Roles and responsibilities are also considered as 
the primary activity when an organization considers data governance. Currently, there are several maturity 
models for data governance that measure a specific subject. There is no maturity model found for the subject 
'Roles & Responsibilities'. Based on this, the following problem statement is formulated: Data governance is 
not accurately measured in organizations because data governance maturity models are incomplete due to 
lack of dimensions and because they are not validated in practice.  

Objective 
This research aims to develop a Data Governance Roles & Responsibilities maturity model (DGRRMM) that is 
validated in practice. This model specifically measures the subject 'roles and responsibilities' within data 
governance. With this maturity model, an organization can measure its current situation on this subject within 
data governance. An organization can also use this model to gain in-depth insights into where the organization 
still needs to grow. It also helps to discover risks if responsibilities are not or partially assigned. Based on the 
problem definition, a maturity model is developed to answer the following research question: 

'How is the aspect of roles & responsibilities within the data governance domain assessed in an organization?' 

Execution 
The maturity model is developed based on a literature study. Based on this, the roles and responsibilities 
within data governance were identified. The maturity model was then developed through a procedural model. 
This resulted in 7 dimensions and 32 qualifications with 5 maturity levels each. The research was conducted 
through a case study with semi-structured interviews. The research was conducted at an organization where 5 
experts were interviewed for the validation of the model. In the process, the model was also used to measure 
the organization on the specific topic.  

Results 
The DGRRMM was validated with the experts. This was done by specifically asking for one or more concrete 
factual and objective arguments. For the assessment of the organization this has been done by asking for 
concrete examples from practice. Based on the answers given, the maturity model is found to be relevant. 
Also, the organization is well advanced in its maturity on this subject. According to most experts, the maturity 
levels are structured logically and consistently, but responsibilities are not always assigned to one role. Also, 
this is not always with the role where the literature states it is. Some of the data governance roles do even not 
exist in the organization. Eventually the responsibilities are assigned to one or more roles.  

Recommendations 
The DGRRMM is comprehensive in size and therefore further research is needed for the assessment for further 
consolidation of the model. Further research is also recommended for assessing whether responsibilities 
should necessarily be assigned to a role, as organizations work more agile. A third recommendation is to 
investigate to what extent an organization size has an impact on how roles and responsibilities are focused. 
Also, further research is also needed to increase the external validity of the DGRRMM because it was only 
conducted at one organization. Finally, the DGRRMM is a descriptive maturity model. It could be investigated 
whether guidelines could be implemented in the model. This would allow an organization to know what needs 
to be done to grow in a particular area. 
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1. Introductie  
 

1.1. Achtergrond 

Data beïnvloedt operationele en strategische beslissingen en hierdoor beseffen organisaties steeds meer het 
belang van data. Het vereist daarom van een organisatie dat zij data op de juiste manier beheerd. Dit is waar 
data governance een rol in speelt. Het heeft onder andere betrekking op wie beslissingsbevoegdheid heeft en 
wie verantwoordelijk is voor besluitvormingen over haar datamiddelen (Abraham et al., 2019; Khatri & Brown, 
2010). Ter ondersteuning van een organisatie bij de evaluatie van activiteiten op het gebied van data 
governance alsmede het ontdekken van belangrijke lacunes, worden volwassenheidsmodellen gebruikt 
(Marchildon et al., 2018). Volwassenheidsmodellen stellen de huidige situatie vast als ook de mogelijke 
verbeteringen en de gewenste situatie (Becker et al., 2009). Door de jaren heen zijn er 
volwassenheidsmodellen ontwikkeld, zoals die van Merkus (2015) dat een overkoepelend 
volwassenheidsmodel is. Deze volwassenheidsmodellen zijn echter niet allemaal gevalideerd. Data governance 
bestaat uit diverse dimensies waar rollen en verantwoordelijkheden een onderdeel van zijn. Afgeleid van het 
model van Merkus (2015) van de dimensie “Organisatie” wordt een nieuw volwassenheidsmodel ontwikkeld 
en getoetst specifiek voor het onderwerp rollen en verantwoordelijkheden. 

1.2. Gebiedsverkenning 
 
Het merendeel van de wetenschappers ziet data governance als het definiëren van rollen en 
verantwoordelijkheden, data beleid en data processen en procedures (Alhassan et al., 2016). Desondanks 
bestaat oneensgezindheid tussen wetenschappers over de definitie (Merkus et al., 2019). Een studie van 
Merkus et al. (2019) naar de definitie van data governance heeft geleid tot het volgende: Data governance is 
het beheer van data in een organisatie om de kwaliteit en toegang tot gegevens gedurende de levenscyclus te 
waarborgen om verantwoordelijk te zijn voor data assets. Volgens Otto (2011a) zijn belangrijke doelen van 
data governance 1) betere beslissingen nemen, 2) zorgen voor naleving, 3) verhogen van bedrijf efficiency en 
effectiviteit en 4) bedrijfsintegraties ondersteunen. Een organisatie kan de mate van volwassenheid meten 
met behulp van volwassenheidsmodellen. Eerder is aangetoond dat dergelijke volwassenheidsmodellen 
bestaan, maar dat een volwassenheidsmodel wordt ontwikkeld voor een specifieke dimensie. Na de meting 
leidt de organisatie vervolgens verbetering af, prioriteert en implementeert deze. Volwassenheidsmodellen 
zijn behulpzame middelen voor het adresseren van deze verbeteringen (Becker et al., 2009). Een 
volwassenheidsmodel bestaat uit een volgorde van volwassenheidlevels voor bepaalde klasse. Het 
vertegenwoordigt een gewenste pad van deze klasse gevormd als afzonderlijke fasen. De laagste fase staat 
voor een begintoestand die wordt gekarakteriseerd als weinig capaciteiten op het gewenste gebied. De 
hoogste fase vertegenwoordigt een opvatting van totale volwassenheid (Becker et al., 2009). In dit opzicht 
geeft een volwassenheidmodel de huidige en gewenste bekwaamheden weer (Rosemann & De Bruin, 2005). 
Het wordt daarom toegepast voor het meten van de huidige situatie en voor het afleiden 
verbeteringsmaatregelen, de prioritering hiervan en voortgangsbewaking (Iversen et al., 1999).  
 

1.3. Probleemstelling 
 
Uit de literatuur blijkt dat er een gebrek is aan onderzoek naar activiteiten voor het beheren van data 
(Alhassan et al., 2016). Merkus et al. (2021) stelt daarnaast dat er data governance volwassenheidsmodellen 
bestaan, maar dat deze ten eerste niet alle data governance capaciteiten bevat. Ten tweede, ook zijn niet alle 
capaciteiten in de praktijk gevalideerd waaronder rollen en verantwoordelijkheden en data stewardship. De 
probleemstelling wordt daarom als volgt geformuleerd: Data governance wordt niet nauwkeurig gemeten in 
organisaties omdat data governance volwassenheidsmodellen incompleet zijn door gebrek aan dimensies en 
omdat ze niet gevalideerd zijn in de praktijk.  
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1.4. Opdrachtformulering 
 
 Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en het valideren van een volwassenheidsmodel voor het aspect 
rollen & verantwoordelijkheden en data stewardship. Met deze doelstelling wordt de volgende 
onderzoeksvraag geformuleerd: Hoe wordt het aspect rollen & verantwoordelijkheden binnen het data 
governance domein in een organisatie beoordeeld?  
 
De hoofdonderzoeksvraag wordt beantwoord door middel van de onderstaande deelvragen: 
 

1. Wat is de definitie van dimensie rollen & verantwoordelijkheden en data stewardship binnen data 
governance? 

2. Wat is een volwassenheidsmodel en welke modellen bestaan er voor dimensie rollen & 
verantwoordelijkheden van data stewardship binnen de bestaande literatuur? 

3. Hoe wordt een volwassenheidsmodel geconstrueerd? 
4. Welke beoordelingscriteria zijn er voor het opgestelde volwassenheidsmodel? 

 
De volgende empirische deelvragen zijn geformuleerd voor het toetsen van het volwassenheidsmodel: 

1. Hoe wordt de juistheid van het volwassenheidsmodel van dimensie rollen & verantwoordelijkheden 
en data stewardship als onderdeel van data governance beoordeeld? 

2. Hoe geschikt is het volwassenheidsmodel van dimensie rollen & verantwoordelijkheden en data 
stewardship als onderdeel van data governance in de praktijk? 

 

1.5. Motivatie/ relevantie  
 

Dit onderzoek levert een bijdrage aan de bestaande wetenschappelijke kennis door de ontwikkeling van een 
volwassenheidsmodel voor rollen & verantwoordelijkheden en data stewardship binnen data governance. Op 
dit moment is er geen volwassenheidsmodel hiervoor vindbaar. Een onderzoek van Merkus et al. (2021) toont 
ook aan dat rollen & verantwoordelijkheden en data stewardship in de praktijk onvoldoende is gevalideerd. Dit 
geeft ook de theoretische relevantie aan van dit onderzoek. Het heeft daarnaast ook een praktische relevantie, 
omdat het organisaties met data governance helpt om het aspect rollen & verantwoordelijkheden en data 
stewardship in hun eigen organisatie te meten. Op dit moment is een volwassenheidsmodel voor dit 
onderwerp niet vindbaar waardoor organisaties dit onderwerp onvolledig of niet kunnen meten. Voor een 
organisatie is het onduidelijk waar zij staan en wat de mogelijke verbeteringen zijn. Tot slot toont dit 
onderzoek een uitgebreid overzicht van alle rollen en verantwoordelijkheden binnen data governance.  

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
 
Het onderzoeksrapport is als volgt opgebouwd. In de volgende sectie wordt het literatuuronderzoek 
beschreven. Hierin wordt kort de aanpak alsook de resultaten en conclusies besproken van het 
literatuuronderzoek. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksmethode behandeld waarmee resultaten worden 
verkregen. Specifiek gaat het hier om het ontwerp van het volwassenheidsmodel voor de dimensie rollen en 
verantwoordelijkheden van data stewardship. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de resultaten gepresenteerd. 
Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 5. Hierin wordt de conclusie behandeld alsook de discussie. Tot 
slot wordt ook de aanbevelingen in dit hoofdstuk beschreven.  
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2. Theoretisch kader 

2.1. Onderzoeksaanpak 
 

Volgens (Snyder, 2019) zijn er meerdere benaderingen voor een literatuuronderzoek, zoals systematisch, semi-
systematisch en integratief. Een systematische literatuuronderzoek, dat ook bekend staat als “Systematic 
literature review” (SLR), is een manier om onderzoeksbevindingen te synthetiseren in een systematische en 
reproduceerbare manier, en wordt gezien als de gouden standaard (Davis et al., 2014). Gezien de aard van dit 
onderzoek wordt een semi-systematische manier gehanteerd voor de totstandkoming van het theoretisch 
kader. Deze aanpak bestaat uit acht opeenvolgende stappen van (Okoli & Schabram, 2010). In bijlage 1 is het 
procedureel model van Okoli en Schabram opgenomen. Voor deze aanpak is gekozen, omdat het de stappen 
van een literatuuronderzoek gedetailleerd beschrijft, ook is deze breed toepasbaar. Door het strikt volgen van 
deze stappen is het literatuuronderzoek reproduceerbaar. Omdat stappen een (doel van literatuur review) en 
twee (protocol en training) al uitgevoerd zijn in de inleiding, wordt deze niet toegelicht. In het onderstaand 
overzicht is daarom stap 1 gelijk aan stap 3 van het model.  

1. Zoeken naar literatuur: met deze stap wordt relevante literatuur gezocht. Hiervoor wordt de digitale 
bibliotheek gebruikt van de Open Universiteit gebruikt en Google Scholar. Daarbij is ook “Backward 
Snowballing” techniek gebruikt. 
 

2. Praktische screening: met deze stap wordt beoordeeld welke informatie mogelijk wordt geselecteerd 
ter beoordeling. Publicaties als krantenartikelen, boeken /eBook, boekrecensies, afschriften, 
nieuwsbrieven en hoofdstukken uit boeken, citaten, patenten en ‘Double blind peer reviewed’ 
onderzoeken zijn uitgesloten van de materiaalselectie. Vervolgens zijn de artikelen gescreend. Deze 
screening vindt plaats door van elk artikel het onderdeel ‘abstract’ te lezen en de sleutelwoorden. 
Sleutelwoorden zijn: Data Governance, Data Management, Data Stewardship en Maturity Model. Als 
het onderdeel abstract aansluiting heeft op de inhoud van dit onderzoek, Engels- of Nederlandstalig is 
en “peer-reviewed” is, wordt het artikel geselecteerd.  
 

3. Kwaliteitsbeoordeling: met deze stap wordt elk artikel beoordeeld op kwaliteit die de praktische 
screening is doorgekomen. Hierbij wordt elk artikel op 4 criteria beoordeeld. 1) welke beweringen 
worden gemaakt, 2) welk bewijs wordt gebruikt om deze beweringen te onderbouwen, 3) is het 
bewijs rechtvaardig en 4) hoe wordt deze gerechtvaardigd.  
 

4. Data extractie: met deze stap wordt data geëxtraheerd van de relevante artikelen. Dit betekent dat 
de artikelen stap 2 en 3 zijn doorgekomen. Op basis van de deelvragen wordt gezocht naar maturity 
modellen, definities, dimensies, kwalificaties, rollen & verantwoordelijkheden, data stewardship, etc. 
Deze informatie wordt vervolgens gecodeerd. Deze codering dient als koppeling aan de genoemde 
onderwerpen.  
 

5. Synthese van literatuur: De synthese van de literatuur leidt gezamenlijk tot de vorming van een 
volwassenheidsmodel voor rollen en verantwoordelijkheden. 
 

6. Schrijven van literatuuronderzoek: Deze stap heeft betrekking op het weergeven van bevindingen en 
het daadwerkelijk schrijven van het literatuuronderzoek.  
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2.2. Uitvoering 

2.2.1. Doelstelling literatuuronderzoek 
De uitvoering van de stappen van Okoli en Schabram leidt tot tabel 1 waarin de query is weergegeven inclusief 
zoekresultaten. In de query is expliciet data stewardship genoemd, omdat initieel gedacht is dat dit een 
bijzondere rol was binnen het data governance domein. De aantal hits zonder filter zijn weergegeven tussen 
haakjes.  
 
1. ("Data governance" AND "Maturity Model") OR (("Data stewardship" AND "Maturity Model") OR (“Roles 
AND responsibilities”)) 
 
Tabel 1 Resultaten Systematisch literatuuronderzoek 

Bron Hits Praktische screening Uitsluiting 
Kwaliteitsbeoordeling 

Selectie relevante artikelen 

Google Scholar 108 
(1670) 

19 7 12 

Open Universiteit 
Bibliotheek 

188 (240) 10 1 9 

Backward 
Snowballing 

 4  4 

Totaal 296 (2210) 33 8 25 

2.3. Resultaten en conclusies 
 

2.3.1. Rollen & Verantwoordelijkheden 
Data governance gaat over het toewijzen van beslissing gerelateerde rechten en plichten voor omgang met 
gegevens (Alhassan et al., 2016). Met data governance wordt gestuurd op het opereren van andere data 
management functies (Permana & Suroso, 2018). Volgens Alhassan et al. (2016) zijn acties in verband met data 
rollen en verantwoordelijkheden de belangrijkste activiteit wanneer men data governance overweegt te doen. 
De dimensie rollen & verantwoordelijkheden is daarom essentieel voor data governance. Ook voor het 
volwassenheidsmodel is het noodzakelijk om te weten welke rollen er bestaan en wat de 
verantwoordelijkheden zijn. In de literatuur bestaat niet een overzicht dat alle rollen & verantwoordelijkheden 
in data governance presenteert. In de literatuur zijn de rollen inclusief de verantwoordelijkheden verspreid. 
Hierbij bestaat er een onderscheid tussen rollen die aan individuen worden toegewezen of aan groepen. 
Abraham et al. (2019) definieert de volgende individuele rollen: executive sponsor, data governance leader, 
data owner, data steward, data producer en data consumer. Korhonen et al. (2013) voegt hier de volgende 
rollen aan toe: Coordinating Data Stewards, Chief steward, Data Steward Facilitator en Architects. Een 
dergelijke rol kan aan meerdere individuen worden toegewezen. Een governance council, data governance 
office, Data Steward Steering commitee(s) en Data Steward Team wordt ook beschouwd als een rol, maar 
bestaat uit individuen die gezamenlijk een groep vormen met specifieke verantwoordelijkheden (Abraham et 
al., 2019; Korhonen et al., 2013). Deze individuen zijn degenen die al een rol vervullen binnen data 
governance. Otto (2011b) stelt dat rollen zoals data governance council, data owner en data steward typische 
rollen zijn van data governance. Daarbij behoren rollen zoals data steward en data quality board aan een 
bepaald subdomein, zoals master data management (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, 2019). Tabel 2 toont een 
overzicht van alle rollen. Bijlage 2 en 3 tonen de verantwoordelijkheden van deze rollen.   
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Tabel 2 Rollen binnen data governance inclusief beschrijving 

 

2.3.2. Data stewardship 
 

Data governance is gericht op standaarden, beleid, processen en organisatie. Data stewardship is gericht op 
data management, processen en activiteiten die betrokken zijn ter ondersteuning van doelen van data 
governance (Hooi-Ten Wong et al., 2020). Desondanks wordt de rol data stewardship beschouwd als één van 
de rollen van data governance bijvoorbeeld omtrent besluit domeinen (Khatri & Brown, 2010). Hierom wordt 
data stewardship als integraal onderdeel van data governance behandeld. Data governance stelt het beleid 
vast over toegang, beheer en toegestaan gebruik van data. Het identificeert ook de methoden en procedures 
voor data stewardship en stelt ook kwalificaties vast van degenen die gegevens gebruiken en de voorwaarden 
waaronder (Rosenbaum, 2010). Dit toont aan dat er een sterke relatie bestaat. Data stewardship bevat 
verantwoordelijkheden dat informatie, toegankelijkheid en bruikbaarheid van data en metadata behoudt en 
verbetert (Peng, 2018). Het zijn bedrijfsleiders of deskundigen op een bepaald gebied die gedetailleerde kennis 
hebben over de organisatie en data vereisten. Zij kunnen ook vereisten vertalen naar technische specificaties  
(Abraham et al., 2019). In sommige situaties wordt een ander soort data steward geïntroduceerd met een 
specifieke rol en verantwoordelijkheden. Dit dient als verlengstuk of ondersteuning voor business data 
stewards. Het kan gaan om een domein datasteward, project datasteward en operationeel datasteward (Hooi-
Ten Wong et al., 2020). De volgende data stewardships zijn veelvoorkomend: data stewards, business data 
stewards en technical data stewards.  

Rol Definitie Bron

Executive sponsor
De Executive Sponsor is iemand op het hoogste niveau, meestal zijn dit 
directieleden

(Abraham et al., 2019b)

Data Governance leader
De Data Governance leader is degene die zich bezighoudt met 
dagelijkse management van het data governance programma.

(Abraham et al., 2019b)

Data Owner
Dit zijn vaak leidinggevenden en verantwoordelijk voor hun 
datamiddelen in hun bedrijfsonderdeel

(Abraham et al., 2019b)

Data Steward
Data Stewards zijn bedrijfsleider of aangewezen materiedeskundigen, 
die gedetailleerde kennis van de business en data vereisten en wie deze 
kunnen vertalen naar technische specificatie

(Abraham et al., 2019b)

Data Governance council

De Data Governance Council is een committee dat bestaat uit IT-leiders 
en leiders van bedrijfsonderdelen samen met data stewards. De Chief 
Steward is de voorzitter van de commitee en additionele tijdelijke 
deelnemers kunnen tot executive sponsor, proces owners en business 
unitmanagers behoren.

(Korhonen et al., 2014)

Data Governance office
De Data Governance Office is een organisatie dat de governance en 
besluitvormingsrechten van de data stewardship teams en de data 
governance council ondersteunt. 

(Abraham et al., 2019b)

Coordinating Data Stewards
Coordinating Data Stewards bieden leiding voor hun respectievelijke 
data stewardship team en identificeren data stewards kandidaten voor 
die teams. 

(Korhonen et al., 2014)

Data Steward Steering Commitee
Dit is een committee dat wordt bijgewoond door coordinating data 
stewards. 

(Korhonen et al., 2014)

Data Steward Teams
Een groep van Data Stewards dat geleid wordt door een Coordinating 
Data Steward

(Korhonen et al., 2014)

Chief Steward

De Chief Steward is een expert in datakwaliteit issues door de gehele 
organisatie. Hij dient doorgrondige begrip te hebben van business en 
IT gerelateerde datakwaliteitsproblemen. De Chief Steward zou een 
geloofwaardig person moeten zijn, bij voorkeur is dit een senior 
manager met een achtergrond in datamanagement. 

(Korhonen et al., 2014)

Data Steward Facilator
De Data Governance Office omslaat data stewardships facilitators die 
business data stewards helpen en data governance en stewardship 
activiteiten coördineren.

(Korhonen et al., 2014)

Architects
Dit kunnen rollen zijn zoals: data architect, data integration architect 
en application architect en houdt zich bezig met datamanagement

(Korhonen et al., 2014)

Data Quality Board

De Data Quality Board wordt voorgezeten door de Chief Steward. 
Afhankelijk van het aantal data stewards, nemen zij allen deel aan de 
vergaderingen van de Data Quality Board. Zij kunnen de board ook 
vertegenwoordigen in bedrijfs- of IT-projecten die hun 
verantwoordelijkheidsgebied raken. Tijdelijke deelnemers kunnen de 
Executive Sponsor of bedrijfsvertegenwoordigers zijn, zoals 
proceseigenaren of business unitmanagers. 

(Wende, 2007)



6 
 

Een business data steward vertegenwoordigt een specifiek gebied van het bedrijf waar men gebruik maakt van 
kwalitatieve gegevens. Doorgaans vervult een Data Analist of Business Analist deze rol (Hooi-Ten Wong et al., 
2020). Business data stewards zijn deskundigen van een bepaald gebied in de organisatie (Abraham et al., 
2019). Een technical data steward verwijst naar de IT-persoon die data governance ondersteunt. Technical 
data stewards werken nauw samen met business stewards en stakeholders (Hooi-Ten Wong et al., 2020). Een 
interactiestroom tussen alle data stewards en stakeholders is te zien in bijlage 4. Data stewards ontwikkelen 
en bieden ook regels aan voor het omgaan met deze data. Zij zijn verantwoordelijk voor de algehele data 
management (Otto, 2011a). Volgens Khatri and Brown (2010) liggen domein beslissingen omtrent data 
principes bij onder andere data stewards.  

2.3.3. Een volwassenheidsmodel ontwikkelen en bestaande volwassenheidsmodellen 
voor rollen & verantwoordelijkheden en data stewardships 
 

Een volwassenheidsmodel beschrijft de status quo van organisatiegedrag of -activiteiten. Dit gebeurd aan de 
hand van beoordelingscriteria voor een selectie van gebiedscapaciteiten (Merkus et al., 2021). Het bestaat uit 
een volgorde van volwassenheidslevels voor een bepaalde klasse. Het vertegenwoordigt de gewenste of 
geanticipeerde evolutiepad van deze klasse in de vorm van discrete fases (Röglinger et al., 2012). 
Volwassenheidsmodellen hebben verschillende doelen namelijk beschrijvend, voorschrijvend of vergelijkend 
(Poeppelbuss & Roeglinger, 2011). Een beschrijvend volwassenheidsmodel wordt toegepast voor de 
beoordeling van de huidige situatie waarbij huidige capaciteiten worden onderzocht aan de hand van bepaalde 
criteria (Poeppelbuss & Roeglinger, 2011). Voorschrijvende volwassenheidsmodellen dienen als gebruiksdoel 
wanneer het aangeeft hoe wenselijke volwassenheidsniveaus kunnen worden geïdentificeerd, en het biedt 
richtlijnen op verbeteringsmaatregelen (Poeppelbuss & Roeglinger, 2011). Een vergelijkend 
volwassenheidsmodel maakt interne of externe benchmarking mogelijk (Poeppelbuss & Roeglinger, 2011). In 
dit onderzoek is er sprake van een beschrijvend volwassenheidsmodel, omdat de huidige situatie van de 
organisatie wordt beoordeeld aan de hand van opgestelde criteria. Voor de ontwikkeling van 
volwassenheidsmodellen bestaan er verschillende procedures. Poeppelbuss and Roeglinger (2011) formuleren 
een raamwerk met daarin ontwerpprincipes, zie bijlage 5. Becker et al. (2009) hebben een procedureel model 
ontwikkelt met daarin concrete stappen gedefinieerd, zie bijlage 6. Lasrado et al. (2016) formuleren een zes-
stappen-procedure voor het ontwikkelen van een volwassenheidsmodel, zie bijlage 7. 

Er is in de literatuur gezocht naar volwassenheidsmodellen. Het wordt duidelijk dat data governance 
volwassenheidsmodellen bestaan die het mogelijk maakt om dit in zijn geheel te meten (Marchildon et al., 
2018; Olaitan et al., 2019; Permana & Suroso, 2018; Rivera et al., 2017). Er bestaan ook data governance 
modellen die een bepaald onderwerp meten. Dit is bijvoorbeeld het geval voor data stewardship (Dunn et al., 
2021; Hooi-Ten Wong et al., 2020; Peng, 2018; Peng et al., 2015). Er zijn echter geen volwassenheidsmodellen 
voor rollen en verantwoordelijkheden. Rollen & verantwoordelijkheden in de gevonden 
volwassenheidsmodellen van data governance is beperkt tot een bepaald niveau. Het gevolg hiervan is dat het 
onderwerp rollen en verantwoordelijkheden niet in zijn volledig onderzocht kan worden. Dit maakt het 
daarom een abstract onderwerp in de gevonden volwassenheidsmodellen. Het wordt genoemd in het model 
van (Rivera et al., 2017), maar vormt een van de criteria van data principes. Het biedt onvoldoende diepgang 
om hieruit concepten te herleiden. Voor de gevonden modellen en beschrijving wordt verwezen naar bijlage 8 
en 9. De gevonden volwassenheidsmodellen voor data stewardship zijn gericht op een specifieke type 
organisatie of onderwerp. Er is echter een data stewardship volwassenheidmodel van (Hooi-Ten Wong et al., 
2020) dat breed inzetbaar is, zie bijlage 10.  

In paragraaf 2.3.1. is aangetoond dat er verschillende rollen bestaan. Om te begrijpen hoe deze rollen met 
elkaar verhouden wordt de classificatie van Korhonen et al. (2013) gebruikt. Deze classificeert rollen op de 
aspecten van werkzaamheden: strategische sturing, organisatie coördinatie, strategische besluitvorming, 
domein coördinatie, tactische besluitvorming, operationeel planning, operationeel besluitvorming, 
operationeel ondersteuning en operationeel (Korhonen et al., 2013). De laatste twee aspecten bevatten geen 
data governance rollen en wordt daarom uitgesloten. Deze aspecten dienen als dimensie. In bijlage 11 wordt 
een toelichting gegeven op deze dimensies. Rollen zoals Data Consumer en Data Producer vallen hieronder.  
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Elk horizontaal level is vervolgens geclassificeerd onder effectiviteit of efficiency. Effectiviteit gaat over het 
juiste doen en het behalen van gewenste doelen. Efficiency gaat over dingen correct doen en de capaciteit om 
het maximale te halen uit bestaande middelen. In tabel 3 wordt de classificatie van werkzaamheden 
onderverdeeld over effectiviteit en efficiency. In bijlage 12 zijn de dimensies getoond inclusief de bijbehorende 
rollen.  

Tabel 3 Dimensies 

Niveau Effectiviteit Efficiency 
Dimensies 

Strategische sturing Strategische sturing 

Strategische implementatie Organisatie Coördinatie Strategische besluitvorming 

Tactisch Domein Coördinatie Tactische besluitvorming 

Operationeel Operationeel planning Operationeel besluitvorming 

 

2.3.4. Beoordelingscriteria voor het volwassenheidsmodel 
 

Verschillende volwassenheidslevels worden beschreven als fases met daarin elke fase superieur aan de vorige 
(Poeppelbuss et al., 2011). Voor de volwassenheidslevel wordt gebruikt gemaakt van het onderzoek van 
(Merkus, 2015). In tabel 4 zijn de volwassenheidslevels getoond inclusief de beschrijving van het betreffende 
niveau. De beschrijving is geformuleerd op basis van de gevonden kwalificaties en dimensies. Tot slot toont 
een level de mate van volwassenheid aan van een bepaald kwalificatie. 

Tabel 4 Niveaus van volwassenheid 

Geen proces Beginnend proces Gevestigd proces Beheerd proces Geoptimaliseerd 
proces 

Er is geen rol 
toegewezen en er is 
geen 
verantwoordelijkheid 
voor de betreffende 
activiteit. 

Er is geen rol 
toegewezen, maar de 
verantwoordelijkheid is 
in bepaalde mate 
aanwezig voor de 
betreffende activiteit. 

Er is een van de DG-
rollen toegewezen en de 
verantwoordelijkheid is 
in bepaalde mate 
aanwezig voor de 
betreffende activiteit. 

Een DG-rol volgens de 
literatuur is 
toegewezen, is 
verantwoordelijk en 
voert de activiteit actief 
uit. 

Een DG-rol is 
volgens de 
literatuur 
toegewezen, is 
verantwoordelijk 
en voert de 
activiteit 
doelbewust uit en 
het proces is 
geoptimaliseerd. 

 

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
 
Met de synthese vanuit de literatuur worden rollen en verantwoordelijkheden inzichtelijk gemaakt die als 
criteria dienen voor het volwassenheidsmodel. Het doel van dit vervolgonderzoek is het volwassenheidsmodel 
ontwerpen voor rollen & verantwoordelijkheden en data stewardship dat helpt bij het beoordelen van dit 
onderwerp in een organisatie. In de literatuur bestaan weinig volwassenheidsmodellen voor rollen en 
verantwoordelijkheden en data stewardship. Dit model draagt bij aan de wetenschappelijke kennis door de 
ontwikkeling van een nieuw model. Het model dient getoetst te worden door experts uit de praktijk. Door 
middel van kennis en ingeving kan het model aangescherpt worden.   
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3. Methodologie 
 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
 

Het doel van dit deel van het onderzoek is om de keuze van de onderzoeksmethode te verantwoorden. Het 
doel is het ontwikkelen van een volwassenheidsmodel en deze in de praktijk te toetsen en valideren door 
experts. Hiervoor is kennis en ervaring vanuit de praktijk vereist. Het volwassenheidsmodel wordt ontwikkeld 
door middel van het procedureel model van (Becker et al., 2009), zie bijlage 6. Voor dit model is gekozen 
omdat het kwaliteit en transparantie waarborgt door middel van documentatie. Het weergeeft concrete 
stappen en is generiek toepasbaar. Het is een toetsend onderzoek dat met een case study wordt uitgevoerd. 
Het is een embedded single case study omdat het bij een organisatie wordt uitgevoerd. Een case study is het 
meest geschikt, omdat het een diepgaand en toetsend onderzoek mogelijk maakt naar een bepaald 
onderwerp of fenomeen in haar realistische setting. Het aspect ‘waarom, ‘wat’ en ‘effecten’ kan ook hiermee 
onderzocht worden (Saunders et al., 2019). Dit nodig is om te begrijpen waarom de organisatie een bepaalde 
score heeft en waarom een bepaald onderdeel relevant is in het volwassenheidsmodel. De case study wordt 
daarom uitgevoerd met semigestructureerde interviews. Dit helpt kwalitatieve en gedetailleerde informatie te 
verkrijgen. Hiermee bestaat de mogelijkheid voor doorvragen en uitleg. Medewerkers zijn daarbij meer 
geneigd om in te stemmen voor een onderzoek bij gebruik van interviews (Saunders et al., 2019).  

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
 

De criteria voor het selecteren van een case study zijn: de organisatie heeft 5 experts en meer dan 250 
medewerkers. Dit aantal experts brengt gezamenlijk waardevol kennis en ervaring voor het valideren van het 
volwassenheidsmodel. Ook biedt dit aantal voldoende validatie indien er tegenstrijdigheden bestaan tussen 
experts. Een expert heeft minimaal 5 jaar in het vakgebied dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op dit 
deelonderwerp. Dit wijkt af van de norm vanwege het korte bestaan van data governance. Ook heeft het 
minimaal HBO werk- en denkniveau. Met deze experts vindt een semigestructureerd interview plaats 1-op-1 
waar mogelijk fysiek. Bij toestemming wordt het gesprek opgenomen. Elk component van het 
volwassenheidsmodel wordt voorgelegd aan elk expert met de vraag of deze relevant en compleet is. Een 
component van het model worden enkel als relevant beschouwd indien hiervoor een objectief en feitelijk 
argument voor is. Er wordt minimaal naar één feitelijk en objectief argument gezocht. Bij tegengestelde 
antwoorden wordt gezocht naar onderbouwingen, zoals documentatie. Voor de ontwikkeling van het 
volwassenheidsmodel wordt de procedure van (Becker et al., 2009) gehanteerd. De ontwikkeling van het 
model ondergaat een aantal iteraties voor het tot stand brengen van kwalificaties en dimensies. Elke iteratie 
wordt getoetst op volledigheid, consistentie, geschiktheid voor het probleem en overlappingen (Becker et al., 
2009). Het model wordt vervolgens in een gangbaar format opgezet. Deze wordt hierna beschikbaar gesteld 
via een digitaal kanaal en gebruikt voor het onderzoek. Het model wordt gevalideerd door middel van 
interviews in een case study, zie paragraaf 3.3. In tabel 5 zijn de gekozen stappen getoond van (Becker et al., 
2009) voor de ontwikkeling van het DGRRMM. In bijlage 13 is het stappenplan uitgebreid beschreven.  
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Tabel 5 Stappen voor de ontwikkeling van DGRRMM 

 

3.3. Gegevensanalyse 
 

De volgende twee interviewvragen zijn geformuleerd: 

1. Welke volwassenheidslevel scoort de organisatie en waarom? 

2. Is elk onderdeel van het volwassenheidsmodel relevant en waarom? 

 
Gezamenlijk leidt dit tot de validatie van het model en volwassenheidslevel van de organisatie. Voor de 
interviews wordt kwalitatieve gegevensanalyse toegepast omdat data wordt afgeleid van gesproken woorden 
(Saunders et al., 2019). Dit is het meest passend gezien het een deductief onderzoek is. Inhoudelijke 
antwoorden van experts zijn nodig om op basis de theorie dit model in de praktijk te toetsen. Ook het 
begrijpen van de concepten is belangrijk. Dit is mogelijk met semigestructureerde interviews. Het nadeel is dat 
data op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Het kan meerdere betekenissen hebben 
(Saunders et al., 2019). Daarnaast bepaald de expertise van een expert de kwaliteit van het toetsen van het 
model. Aan elk expert wordt voor elk onderdeel van het volwassenheidsmodel (dimensie, kwalificatie en 
volwassenheidslevel) gevraagd of deze relevant is en waarom. Bij de beantwoording wordt specifiek gezocht 
naar praktijkvoorbeelden en uitleg. Dit brengt echter veel data met zich mee dat tot langdurige en intensieve 
analyse leidt. Daarom wordt ‘Open Coding’ toegepast. Dit maakt het mogelijk om de verschillen en 
overeenkomsten te zien in antwoorden (Mezmir, 2020). Een toelichting op dit proces is te zien in bijlage 14. De 
laatste stap is het bepalen wat van het volwassenheidsmodel bevestigd wordt en wat gewijzigd moet worden 
op basis van de voorgaande stap. Indien twee of meer experts aangeven dat een kwalificatie niet relevant is, 
wordt dit beschouwd als een kwalificatie dat momenteel (nog) ontbreekt. 

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

Om de constructvaliditeit te verhogen zijn concepten geoperationaliseerd op basis van de literatuur. Hiervoor 
zijn meerdere bronnen gebruikt. Dit voorkomt misinterpretatie over een rol in data governance, maar ook dat 
een concept zo breed mogelijk wordt benaderd. Dit levert het mogelijke probleem op van ‘interview bias’, 
omdat conform een referentiekader vragen worden gesteld (Saunders et al., 2019). Experts kunnen mogelijk 
beperkt antwoord geven. Voor de interne validiteit bestaat het probleem dat woorden op de verkeerde 
manier geïnterpreteerd worden. Ter voorkoming van dit probleem worden resultaten op basis van de analyse 
teruggestuurd naar de geïnterviewde ter verificatie en bevestiging. Dit is in de vorm van een samenvatting 
waarbij de deelnemer schriftelijk akkoord geeft. Ook worden vragen mogelijk iteratief gesteld, maar altijd 
volgens een schema gesteld onder dezelfde omstandigheden. Omdat het onderzoek een single case study 
betreft in een organisatie is de generaliseerbaarheid beperkt, ook omdat het bedrijf in een specifiek sector zit. 
Er is voor een single case study gekozen vanwege de tijdsbeperking voor het onderzoek. Daarbij is het doel om 
een volwassenheidsmodel te valideren in de praktijk bij één organisatie. Ondanks dat de generaliseerbaarheid 
negatief beïnvloedt, maakt dit wel een uitvoerig onderzoek mogelijk.  

Stap Ontwerpprincipe

Probleemdefinitie R5 en R6

Vergelijking van bestaande volwassenheidsmodellen R1

Bepaling ontwikkelstrategie

Iteratieve  ontwikkeling van volwassenheidsmodel R2, R4 en R3

Conceptie van overdracht en evaluatie R4

Implementatie van overdrachtsmedia R7

Evaluatie R3

Afwijzing van het model
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Dit kan brengen tot nieuwe inzichten en resultaten. Een maatregel om dit te verhogen is het gebruik van 
theorie en het bieden van gedetailleerd beschrijving van het onderzoek om vergelijkingen mogelijk te maken. 
Dit stelt ook de mogelijkheid om het onderzoek later te herhalen. Daarnaast vindt onderzoek plaats in een 
natuurlijke setting. De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt gewaarborgd door audio opnames, het 
iteratief uitvoeren van de gegevensanalyse, het documenteren van procedures, door neutrale vragen met 
simpele formuleringen en enkel alleen vragen te stellen aan deelnemers die er kennis van hebben. 

Ethiek verwijst naar de gedragsstandaarden in relatie tot personen die onderwerp zijn van het onderzoek of 
daardoor beïnvloedt worden (Saunders et al., 2019). In dit onderzoek wordt toestemming gevraagd als dit 
noodzakelijk is, risico voor eventuele schade aan deelnemers worden geminimaliseerd, deelnemers en hun 
anonimiteit en vertrouwen wordt ten alle tijden beschermd. Elke deelnemer heeft het recht en kan zich op elk 
moment terugtrekken. Alle deelnemers en hun antwoorden worden gerespecteerd. De onderzoeker is integer 
en handelt open en eerlijk en bevordert nauwkeurigheid.  
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4. Resultaten 

4.1. Ontwikkeling DGRRMM  
 
In hoofdstuk 2 is geconcludeerd dat er geen volwassenheidsmodellen zijn specifiek voor het onderwerp rollen 
en verantwoordelijkheden. De relevantie en de behoefte is daarom voor een dergelijk model in hoofdstuk 1 
toegelicht. Daarbij stelt Merkus et al. (2021) dat de dimensie rollen en verantwoordelijkheden in de praktijk 
niet is onderzocht dan wel gevalideerd. Voor de ontwikkeling van het volwassenheidsmodel is in hoofdstuk 3 
aangegeven dat gebruikt gemaakt wordt van het procedureel model van Becker et al. (2009). In de 
onderstaande tabel is aangegeven hoe de stappen van Becker et al. (2009) zijn uitgevoerd.  

Tabel 6 Uitvoering procedureel model (Becker et al., 2009) 

 

Stap Ontwerpprincipes Beschrijving

Probleemdefinitie R5 en R6
Deze stap is uitgevoerd door te motiveren waarom de ontwikkeling van dit model relevant 
is. Dit beschreven in hoofdstuk 1. De ontwikkeling van het model dient een reden te hebben 
en een bestaand probleem op te lossen. Het anwoord hierop is de probleemdefinitie.

Vergelijking van bestaande 
volwassenheidsmodellen

R1

Deze stap is uitgevoerd door uitgebreid literatuuronderzoek naar volwassenheidsmodellen 
over rollen en verantwoordelijkheden binnen data governance. Specifieke informatie, zoals 
zoektermen, aantal hits, etc. over dit literatuuronderzoek is beschreven in hoofdstuk 2.  
Voor het literatuuronderzoek is gezocht naar bestaande volwassenheidsmodellen in de 
digitale bibliotheek van de Open Universiteit en Google Scholar. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van een specifieke zoekterm. 

Bepaling 
ontwikkelingsstrategie

Omdat er geen volwassenheidsmodellen zijn gevonden voor dit deelonderwerp is een 
volwassenheidsmodel zelf ontwikkeld op basis van de literatuur. Relevante informatie over 
rollen en verantwoordelijkheden zijn geëxtraheerd van artikelen. Met deze informatie zijn 
alle componenten van het model geformuleerd: dimensies, kwalificaties en 
volwassenheidslevels. 

Conceptie van overdracht en 
evaluatie

R4
In deze stap is beoordeeld hoe het volwassenheidsmodel toegankelijk wordt gemaakt voor 
gebruikers en op welk manier deze gebruikt wordt. Voor de ontwikkeling van het 
volwassenheidsmodel is Microsoft Excel gebruikt. 

Implementatie van 
overdrachtsmedia

R7
Het volwassenheidsmodel is per email met de expert gedeeld. In deze email is een korte 
toelichting gegeven op het volwassenheidsmodel en het doel. Voor dit onderzoek is het 
volwassenheidsmodel enkel toegankelijk voor de deelnemde experts. 

Evaluatie R3

De evaluatie van het mode is gedaan door het afnemen van interviews met experts. Met 
elk expert is elk component individueel behandeld. Dit is gedaan conform een vragenlijst. 
Uitkomsten hiervan bepalen of het volwassenheidsmodel het geadresseerde probleem 
oplost.

Afwijzing van het model
In deze laatste stap is op basis van de resultaten zoals verzameld in de vorige stap of het 
model afgewezen is. Indien een expert aangeeft dat het model onbruikbaar, irrelevant en 
ongeloofwaard is, is het model afgewezen.

R2, R4 en R3
Iteratieve ontwikkeling van 
volwassenheidsmodel

Het volwassenheidsmodel is iteratief ontwikkeld. Dit is gedaan door allereerst het model te 
ontwikkelen. Dit heeft geleid tot zeven dimensies, 52 kwalifcaties en vijf 
volwasesnheidslevels per kwalificatie. Vervolgens zijn alle componenten opnieuw 
beoordeeld. Hierbij is gekeken of elk component een toegevoegde waarde heeft voor het 
model en of dit niet overlappend is met een ander vergelijkbaar component. Dit heeft geleid 
tot de tweede iteratie. In deze iteratie is afzonderlijk gekeken naar de dimensies, 
kwalificaties en volwassenheidslevels. Omdat de dimensies afgeleid zijn van een ander 
model, specifiek aspecten van werkzaamheden weergeven en ook toebedeeld zijn aan data 
governance rollen, is dit ongewijzigd. Alle kwalificatie zijn geformuleerd op basis van de 
gevonden verantwoordelijkheden in de literatuur. Bij dit component zijn overlappingen 
geconstateerd. In de meeste gevallen zijn verantwoordelijkheden door meerdere auteurs 
benoemd. Hierdoor zijn overlappingen ontstaan in de kwalificaties. Na de iteratie heeft dit 
geleid tot 32 kwalificaties. De volwassenheidslevels niet gewijzigd, omdat gebruikt wordt 
gemaakt van bestaande volwassenheidslevels.
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In bijlage 15 is het stappenplan voor de ontwikkeling van het DGRRMM verder uitgewerkt. Voor het inzichtelijk 
krijgen waar verantwoordelijkheden betrekking op hebben, zijn dimensies van het Agile Data Governance 
Model (AGM) gebruikt van Korhonen et al. (2013). Het betreft hier: strategische sturing, organisatie 
coördinatie, strategische besluitvorming, domein coördinatie, tactische besluitvorming, operationeel planning 
en operationeel besluitvorming. Een toelichting op deze dimensies is gegeven in bijlage 11.  Aan deze 
dimensies heeft Korhonen et al. (2013) rollen toegewezen. Dit is weergegeven in bijlage 12. Ontbrekende 
rollen zijn handmatig toegewezen op basis van de aspecten en verantwoordelijkheden. De dimensies 
operationeel ondersteuning en operationeel zijn uitgesloten omdat deze geen data governance rollen kent 
(Korhonen et al., 2013).  Omdat er geen volwassenheidsmodellen vindbaar zijn voor rollen en 
verantwoordelijkheden, zijn kwalificaties afgeleid en geformuleerd op basis van de verantwoordelijkheden die 
zijn gevonden bij elke rol. In eerste instantie zijn 52 dimensies geformuleerd. Het model is vervolgens een 
iteratie doorgegaan waarbij overlappingen zijn samengevoegd, zie bijlage 16 en 17. In tabel 7 zijn de 
kwalificaties getoond inclusief de bijbehorende literatuur.  

Tabel 7 Overzicht kwalificaties en dimensies DGRRMM inclusief literatuur 

 

Strategische 
sturing

Executive 
Sponsor

Strategische 
sturing X X

Afstemming en 
aansturing 
datamanagemen
t en organisatie 
doelen

X X

Definiëren 
strategische 
intentie en DG 
mechanismes

X

Toewijzen rollen 
en 
verantwoordelij
kheden

X

Evalueren Data 
Governance X

Ontwikkeling 
controleproced
ures, data 
standaarden en 
beleid

X

(Khatri & 
Brown, 2010)

(Peng et al., 
2016)

(Hooi-Ten 
Wong et al., 
2020)

Organisatie 
Coördinatie

Data 
Governance 
Council

Implementatie 
Data 
Governance

X

Dimensie Rol Kwalificatie

(Abraham, 
Schneider, & 
vom Brocke, 
2019)

(Korhonen, 
Melleri, 
Hiekkanen, & 
Helenius, 
2014)

(Wende, 2007)
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Implementatie 

besluiten van 

DG Council en 

management

X X

Controle en 

naleving op 

beleid, 

regelgeving, 

privacy, 

informatie en 

data- en 

gegevenskwalitei

t

X X

Aansturen en 

ondersteunen 

Data Stewards

X

Definiëren en 

afstemming 

data governance 

kader en 

doelstellingen

X

Definiëren 

rollen en 

verantwoordelij

kheden op 

gebied van 

datakwaliteit

X

Ontwikkeling 

bedrijfsbrede 

normen voor 

waarborging 

gegevenskwalitei

t

X

Bepaling data 

(her)gebruik, 

delen van data, 

externe invloed 

op data en 

gewenste 

gedrag.

X

Uitvoeren 

normen en 

beleidslijnen 

omtrent 

gegevens en 

metadata

X

Aansturen 

datastewardshi

p teams en 

commitee 

voorzitten

X

Beoordeling 

veranderingen 

in referentie 

datawaarden en 

datamodellen

X

Beoordeling 

data applicatie 

vereisten, 

datakwaliteit 

analyses en 

audits

X

Domein 

coördinatie
X

Ondersteuning 

besluitmakingsa

ctiviteiten en 

inspanningen 

van DG groepen

X X

Ondersteuning 

definitie en 

framing data 

issues

X

Ondersteuning 

en coördinatie 

bij DG en 

stewardship 

activiteiten

X

Tactische 

besluitvorming

Business Data 

Steward

Vertalen 

strategische 

doelstellingen 

naar 

beleidslijnen

X

Strategische 

besluitvorming

Coordinating 

Data Stewards

Domein 

Coördinatie

Data 

Governance 

Office

Data Steward 

Facilitator

Chief Steward

Data Quality 

Board

Data Steward
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De volwassenheidsniveaus zijn afgeleid van het onderzoek van Merkus (2015), omdat deze eerder uitvoerig 
onderzoek heeft gedaan naar verschillende volwassenheidslevels. Daarbij wordt dit model beschouwt als een 
aanvullend model op het bestaande data governance volwassenheidsmodel van Merkus (2015). In bijlage 18 
zijn de volwassenheidslevels voor alle kwalificaties weergegeven. 

 

 

Definieert data-
elementen 
volgens 
bedrijfsvereiste
n en definieert 
nauwkeurigheid, 
consistentie en 
tijdigheid van 
kritieke 
informatie

X

Naleving 
normen 
gegevensbeheer

X

Aansturen 
datamanagemen
t op gebied van 
consensus 
bereiken, 
documentatie 
en metadata

X X

Operationele 
sturing en 
coördinatie

X

Ondersteuning 
databeleid

X

Delen expertise 
en technische 
inzichten in 
informatieketen 
en 
gegevenstromen 
tussen 
applicaties

X X

Optimalisatie 
werkmethoden 
en 
kwaliteitsnorme
n

X

Waarborging 
verbeteren en 
bruikbaarheid 
datakwaliteit, 
interoperabilitei
tsnormen en 
naleving 
integriteit 
gegevens in 
systemen

X

Data Owner

Verantwoordelij
k voor data en 
het breed 
communiceren 
van vereisten en 
risico's in 
respectievelijke 
unit

X

Operationeel 
planning

Data 
Governance 
leader

Operationeel 
besluitvorming

Technical Data 
Steward
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Door de ontwikkeling van het DGRRMM zijn de antwoorden op de deelvragen nu bekend. De eerste vraag 
‘Wat is de definitie van dimensie rollen & verantwoordelijkheden en data stewardship binnen data 
governance?’ wordt als volgt beantwoord. Op basis van de resultaten blijkt dat er geen definitie bestaat voor 
rollen en verantwoordelijkheden binnen data governance. Voor data stewardship daarentegen bestaan 
definities. Peng et al. (2016) definieert data stewards als degene met de verantwoordelijkheid voor het 
waarborgen en verbeteren van de herkomst en traceerbaarheid van data. Ook zijn zij verantwoordelijk voor 
het vaststellen en verstrekken van eisen voor data archivering aan data producenten. De tweede deelvraag 
‘Wat is een volwassenheidsmodel en welke modellen bestaan er voor dimensie rollen & 
verantwoordelijkheden van data stewardship binnen de bestaande literatuur?’ kent de volgende 
beantwoording. Een volwassenheidsmodel bestaat uit een volgorde van volwassenheidslevels voor een 
gegeven klasse of object. Het toont een gewenst of typische evolutie pad van deze klasse in afzonderlijke fases 
(Becker et al., 2009). Bij de ontwikkeling van het DGRRMM is aangetoond dat er op dit moment geen 
volwassenheidsmodellen bestaan voor de dimensie rollen & verantwoordelijkheden van data stewardship. Tot 
slot was een deelvraag gerelateerd aan het ontwikkelen van een volwassenheidsmodel ‘Hoe wordt een 
volwassenheidsmodel geconstrueerd? Volwassenheidsmodellen hebben verschillende doelen namelijk 
beschrijvend, voorschrijvend of vergelijkend (Poeppelbuss & Roeglinger, 2011). Er bestaan diverse procedures 
voor het ontwikkelen van een volwassenheidsmodellen, zoals die van (Becker et al., 2009) dat een procedureel 
model heeft opgezet. Met dit model wordt stapsgewijs een volwassenheidsmodel ontwikkeld. Poeppelbuss 
and Roeglinger (2011) biedt daarentegen een raamwerk van generieke ontwerpprincipes voor de ontwikkeling 
van een volwassenheidsmodel. Ook Röglinger et al. (2012) stelt een raamwerk voor met daarin algemene 
ontwerpprincipes bij de ontwikkeling van een volwassenheidsmodel.  

4.2. Uitvoering onderzoek 
 

Organisatie 

Dit onderzoek is uitgevoerd bij een financiële dienstverlener die internationaal opereert binnen en buiten 
Europa. Het is een beursgenoteerd bedrijf dat zijn oorsprong in Nederland kent. De dienstverlener is 
opgedeeld over de Nederlandse en internationale markt. De Nederlandse markt kent verschillende 
bedrijfsonderdelen die elk een bepaald product of dienst verkoopt aan particuliere en zakelijke klanten. Een 
bedrijfsonderdeel kan ook nog een dochtermaatschappij hebben. Dezelfde structuur is ook van toepassing 
voor de internationale tak van de organisatie. In sommige gevallen heeft het bedrijf een aanmerkelijk belang in 
een ander bedrijf. De organisatie kent een gedecentraliseerde structuur. Het biedt producten en diensten 
omtrent pensioen, verzekeringen, investerings- en bankzaken aan zakelijke en particuliere klanten. 
Verzekeringen worden via diverse kanalen gedistribueerd zoals verzekeringsagenten. Het gebruik van 
verzekeringsagenten wordt gedaan in Nederland als in het buitenland. Een product of dienst wordt ook 
geleverd via het internet. In dit onderzoek zijn enkel de Nederlandse bedrijfsonderdelen onderzocht. In totaal 
zijn er 3 bedrijfsonderdelen onderzocht en het vierde onderdeel betreft een domein dat op het hoofdkantoor 
opereert. Het onderzoek is uitgevoerd binnen deze onderdelen waarbij elk onderdeel een expert heeft in data 
governance. Deze experts zijn met behulp van interviews betrokken bij het case study onderzoek. 

Experts 

Voor het onderzoek zijn vijf experts geïnterviewd die elk een bedrijfsonderdeel of domein vertegenwoordigen. 
Twee experts werken voor hetzelfde bedrijfsonderdeel. Data governance is geen onbekend terrein voor de 
bedrijfsonderdelen of domeinen waar de experts werkzaam zijn. Alle onderdelen hebben op dit moment een 
enige vorm data governance opgezet waarbij er zelfs samenwerkingsverbanden bestaan. De experts variëren 
in ervaring en hun rol binnen data governance. Waar een expert ondersteunend is, is de ander sturend. Dit is 
ook terug te zien in de rollen die experts bekleden binnen hun data governance structuur. In tabel 5 is te zien 
welke experts zijn geïnterviewd, de data governance rol en ervaring met data governance.  
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Tabel 8 Overzicht experts inclusief ervaring met data governance 

 
 
Interviews 

Met de vijf experts zijn interviews ingepland. Met behulp van interviewvragen zijn de interviews uitgevoerd. 
De interviewvragen zijn opgenomen in bijlage 19. De eerste drie interviews hebben in een tijdsperiode van 3 
weken plaatsgevonden. De overige twee interviews hebben later plaatsgevonden vanwege de zoektocht naar 
experts. Dit heeft geleid tot een expert met 2 jaar ervaring en een expert met meer dan 10 jaar ervaring. Elke 
expert is een uitnodiging gestuurd per mail met daarin praktische informatie over het interview en het doel. 
Eveneens is ook een informatiebrief meegestuurd met daarin meer uitleg over het onderzoek zelf. Deze is 
bijgevoegd in bijlage 20. Bij acceptatie van de uitnodiging is met elke deelnemer een aparte afspraak ingepland 
ter kennismaking en om mogelijke vragen te beantwoorden over het onderzoek zelf. Hierna is het interview 
met de betreffende deelnemer ingepland en is het model opgestuurd ter voorbereiding. Het opsturen van het 
model had als doel de betreffende deelnemer alvast kennis te laten maken met het model. Voorafgaand aan 
het interview had de expert de gelegenheid voor vragen. 

 De interviews hebben uiteindelijk tussen de 180 minuten (3 uur) en 240 (4 uur) minuten geduurd. Vanwege de 
COVID-19 situatie hebben een aantal interviews volledig digitaal plaatsgevonden en waar mogelijk fysiek. In 
sommige situaties was er sprake van een hybride vorm van interview (een deel digitaal en het ander deel 
fysiek). De interviews zijn opgenomen ten behoeve van de gegevensanalyse. Alle opnames zijn volledig 
opnieuw beluisterd voor een nauwkeurige uitwerking. Deze zijn vervolgens samengevat en uitgewerkt in de 
vorm van een ingevuld volwassenheidsmodel en teruggestuurd naar de betreffende deelnemer ter 
goedkeuring. Dit verhoogt de kwaliteit van de verkregen resultaten. In alle gevallen is aan de betreffende 
deelnemer gevraagd om waar mogelijk antwoord aan te scherpen of aan te vullen. De deelnemers hebben elk 
hun eigen antwoord beoordeeld, aangevuld en teruggestuurd met daarin hun bevestiging. Indien nodig zijn er 
aanvullende afspraken ingepland. Het DGRRMM zoals opgenomen in bijlage 21 is met elke deelnemer 
doorgelopen. Dit is gedaan door deze op een groot scherm te presenteren in Excel en elk element van het 
model te bespreken. Hier waren de volgende vier onderdelen altijd centraal afhankelijk van de component: 

1. De relevantiebepaling van elk component.  
2. De argumentatie voor de relevantiebepaling.  
3. De score per volwassenheidslevel voor een kwalificatie. 
4. De argumentatie voor de volwassenheidslevel score. 

Gedurende het interview is het antwoord meegeschreven en was dit ook zichtbaar op het scherm. 
Opmerkingen die door experts zijn gemaakt zoals het ontbreken van een rol, zijn genoteerd in het ingevuld 
model. Een deelnemer leest hierdoor altijd mee en corrigeert waar nodig. Om antwoorden verder aan te 
vullen zijn notities gemaakt verwijzend naar de opname. Bij de formulering van de antwoorden zijn de meeste 
belangrijkste onderdelen genoteerd. Voor het interview ondertekend elke deelnemer ook een 
toestemmingsformulier. Het toestemmingsformulier is te vinden in bijlage 22. In bijlage 24 zijn de ingevulde 
modellen opgenomen. 

 

Nr. DG rol Ervaring
1 Data Quality Officer 5 jaar

2 Data Quality Officer 5 jaar

3 Data Steward 7 jaar

4 Data Governance Leader 10+ jaar

5 Manager Data Governance Office 2 jaar
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4.3 Onderzoeksresultaten: Relevantiebepaling van dimensies en kwalificaties 
 
Componenten van het model zijn enkel als relevant beschouwd wanneer er minimaal een feitelijk en objectief 
argument voor was. In deze paragraaf wordt de relevantiebepaling van dimensies en kwalificaties behandeld. 
Voor de beantwoording op de relevantievraag is de antwoordkeuze “Ja”, “Nee” of “Geen mening”. Bij “Ja” als 
antwoord wordt dit weergegeven met “Relevant” en bij “Nee” met “Niet relevant”. “Geen mening” is van 
toepassing wanneer de expert hierover geen mening of geen kennis heeft. In tabel 9 zijn de resultaten getoond 
van de relevantiebepaling voor de dimensies en kwalificaties inclusief een korte samenvatting van de gegeven 
argumenten.  

Tabel 9 Relevantiebepaling van dimensies en kwalificaties inclusief samenvatting argumenten 

 

Dimensie Kwalificatie Expert 1 Expert 2 Expert 3 Expert 4 Expert 5 Samenvatting argumentaties

Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant

Data Governance werkt als het belangrijk 
wordt gevonden en als er sturing 
plaatsvindt. Er moet een interactie zijn met 
de missie en visie en hiervoor heb je een 
bestuurlijk orgaan voor nodig. Deze 
bestuurlijke orgaan moet op basis van de 
strategie kunnen sturen en besluiten 
nemen.

Strategische 
Sturing

Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant

Data Governance werkt als het belangrijk 
wordt gevonden en als er sturing 
plaatsvindt. Er moet een interactie zijn met 
de missie en visie en hiervoor heb je een 
bestuurlijk orgaan voor nodig. Deze 
bestuurlijke orgaan moet op basis van de 
strategie kunnen sturen en besluiten 
nemen.

Relevant Relevant Relevant  Relevant Relevant

Dit is van belang omdat je hiermee een 
vertaalslag maakt vanuit de strategie naar de 
realiteit.  Geen coördinatie betekent geen 
lang bestaan van data governance. Als er 
geen organisatie coördinatie plaatsvindt, is 
de kans aanwezig dat op strategisch niveau 
alles gebeurd, maar in de praktijk niet. 

Niet relevant Relevant

Dit is de operationalisering van DG. Dit gaat 
over wie welke rollen krijgt. Allereerst wordt 
een basis gelegd en op basis hiervan wordt 
iteratief DG verder geïmplementeerd. Je kunt 
stellen dat je wat wil doen, maar uiteindelijk 
dien je in de praktijk dit tot uitvoering te 
brengen. Het dient goed gedaan te worden 
en passend op de organisatie waarbij het 
van belang is dat share/stakeholders 
hierover geinformeerd moeten worden.  Met 
een goede data governance zie je wie wat 
moet doen en wanneer. 

Relevant Relevant

Hiermee breng je je strategie tot uitwerking 
en stel je prioriteiten. Datamanagement en 
datakwaliteit liggen in het verlengde van 
organisatie doelen. Dit behoeft sturing en 
afstemming, omdat dit niet vanzelf gebeurd.

Definiëren 
strategische 
intentie en DG 
mechanismes

Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant

Dit is een vertaling van het beleid naar de 
praktijk en hiermee wordt een richting 
uitgezet. Het is relevant op het gebied van 
data governance, omdat dit in het verlengde 
ligt van datamanagementstrategie. Hiermee 
bereik je ook dezelfde manier van werken 
over meerdere business units en dezelfde 
gedachtegang rondom data governance. Er 
moet iemand zijn die deze intentie vertaald. 

Strategische 
Sturing

Organisatie 
Coördinatie

Afstemming en 
aansturing 
datamanagemen
t en organisatie 
doelen

Relevant Relevant Relevant

Implementatie 
Data 
Governance

Relevant Relevant Relevant
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Implementatie 
besluiten van DG 
Council en 
management

Relevant Niet relevant Relevant Relevant Relevant

Je moet borgen dat besluiten die gemaakt 
worden ook daadwerkelijk geïmplementeerd 
worden. Als dit niet gebeurd is de risico dat 
dit enkel gedocumenteerd is. Het is 
belangrijk dat besluiten die genomen 
worden op de juiste wijze worden 
geïmplementeerd en op de juiste wijze 
wordt vertaald en uitgerold. 

Het documenteren is de eerste stap, maar 
het acteren hierop vormt stap twee. Vaak is 
het ook allereerst gekoppeld aan 
datakwaliteit (Solvency II), maar dit is dit 
breder zoals Data Protections, Retention, 
Data Warehouses, etc. Voor de naleving is 
dit daarom noodzakelijk. Dit is zo'n gevoelig 
onderwerp en onderdeel van de 
werkzaamheden. Dit dien je in controle 
hebben, omdat bij gebreken de gevolgen 
enorm kunnen zijn. Bovendien heb je ook 
nog immateriële straf. 

Aansturen en 
ondersteunen 
Data Stewards

Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant

Hiermee creëer je een efficiënte data 
governance structuur. De rol van een data 
steward moet duidelijk zijn en ook moet een 
data steward de juiste middelen krijgen om 
zijn werkzaamheden uit te voeren. Data 
stewards kunnen niet alles overzien en 
daarom is er ondersteuning nodig. Ook 
bijvoorbeeld om besluiten door te voeren. 
Zij weten ook niet altijd wat er buiten hun 
domein gebeurt. Ook is dit noodzakelijk om 
beleid in de praktijk te brengen.

Controle en 
naleving op 
beleid, 
regelgeving, 
privacy, 
informatie en 
data- en 
gegevenskwaliteit

Relevant Relevant Relevant Relevant Niet relevant

Dit is de kern van data governance. Hierin 
moet bepaalt worden wie wat doet en 
waarom. Mensen moeten weten welke rollen 
ze hebben en wat ze moeten doen en met 
de voorkeur waarom. Het is ook van belang 
dat de rollen toegewezen worden. Data 
Governance heeft per definitie te maken met 
ownership en het toewijzen van de juiste 
rollen en verantwoordelijkheden. 

Evalueren Data 
Governance Relevant Relevant Relevant Relevant Niet Relevant

Data Governance is niet iets wat statisch is, 
maar juist dynamisch. Het is een iteratief 
proces. Hiermee kan men het stukje lerend 
vermogen inbrengen. Je kunt achterhalen 
wat je momenteel doet en wat je kunt 
verbeteren. De organisatie verandert ook, de 
data governance die je vandaag hebt kan 
morgen mogelijk niet goed werken. 

Toewijzen rollen 
en 
verantwoordelijkh
eden

Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant

Relevant Relevant

Dit is relevant gezien de wet- en regelgeving 
en de druk die vanuit hier komt. Dit is 
daarbij een eerste koppeling richting 
datamanagement. Door dit te hebben zijn 
zaken meetbaar, zoals standaarden. 
Procedures zijn ook noodzakelijk om ervoor 
te zorgen dat dingen gebeuren conform het 
beleid. Daarbij heb je referentiekaders nodig 
die bepalen of het wel of niet goed is, 
conform juiste wijze, etc. Uniformiteit is van 
essentieel belang. 

Ontwikkeling 
controleprocedur
es, data 
standaarden en 
beleid

Relevant Relevant Relevant
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Definiëren en 
afstemming 
data governance 
kader en 
doelstellingen

Relevant Niet relevant Relevant Relevant Relevant

Het is goed om te bepalen waarvoor DG is 
en waarom en wat dan de kader is, omdat 
dit mogelijk met IT governance. . Als er geen 
kaders zijn ontstaan er wrijvingen en 
definieer je niet welke terreinen het beslaat. 
Met dit bepaal je waar je als organisatie naar 
toe wil gaan en ook de manier waarop je dat 
wil doen. Definiëren en afstemming van data 
governance kader en doelstellingen zijn 
nodig om progressie te blijven maken.

Definiëren 
rollen en 
verantwoordelij
kheden op 
gebied van 
datakwaliteit

Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant

Datakwaliteit is een resultaat van andere 
zaken, zoals metadata. Je wil dit als eerste 
op orde hebben gezien het belang ervan. Dit 
doe je door het definiëren van rollen en 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
datakwaliteit. Je wil weten wie hiervoor wat 
moet doen om de datakwaliteit te verhogen. 
Het is daarom belangrijk dat deze rollen en 
verantwoordelijkheden gedefinieerd zijn. 
Daarnaast is dit nodig om datakwaliteit te 
waarborgen

Ontwikkeling 
bedrijfsbrede 
normen voor 
waarborging 
gegevenskwalitei
t

Relevant Relevant Relevant Niet relevant Relevant

Dit is waar je naar toe wil streven als 
organisatie dat je voor een heel bedrijf de 
normen hebt omtrent de gegevenskwaliteit. 
Je moet een eenduidig manier van kijken 
hebben op de gegevenskwaliteit. Het is 
belangrijk, omdat je hiermee een uniforme 
gegevenskwaliteit krijgt. Als je dit 
bedrijfsbreed doet is dit voor iedereen 
geldig. Ontwikkeling van bedrijfsbrede 
normen is ook noodzakelijk om de 
datakwaliteit te waarborgen. 

Bepaling data 
(her)gebruik, 
delen van data, 
externe invloed 
op data en 
gewenste 
gedrag.

Relevant Relevant Relevant Relevant Niet relevant

Dit geeft een goede indicatie van de 
awareness van data governance. Ervaring is 
dat gedrag/cultuur bepalend is voor hoe 
succesvol je bent. Je kunt documenteren en 
rollen toewijzen, maar het staat of valt of ze 
het doen en dit hangt samen met cultuur. 
Bepaling van gewenste gedrag brengt je ook 
tot meerdere inzichten. Daarnaast is dit 
enerzijds een wettelijk (vereiste) en 
anderzijds ethisch verantwoordelijkheid. Je 
hebt steeds meer data en de vraag wat is 
'wat is ethisch nog verantwoord met data?' 
omdat je steeds meer data hebt van 
mensen. 

Uitvoeren 
normen en 
beleidslijnen 
omtrent 
gegevens en 
metadata

Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant

In de praktijk kan IT hier over te zeggen 
hebben, maar is bijvoorbeeld de business 
metadata onderbelicht. Het is daarom des te 
meer van belang data normen en 
beleidslijnen worden uitgevoerd omtrent 
gegevens en metadata. Metadata is een 
samenspel van business en IT. De business 
heeft een bepaald begrip en de technische 
metadata moet dan kijken hoe dit kunnen 
ingeregeld kan worden in systemen, etc. 
Hiermee heb je uiteindelijk goed inzicht in je 
datastromen van je datalandschap. 
Uiteindelijk kun je op basis hiervan goede 
beslissingen maken. Normen en beleid moet 
je hebben anders weet je niet welke koers je 
moet varen. Dit dien je uit te voeren en te 
controleren. 
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Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant

Dit is van belang omdat hierin 
eigenaarschap is in besloten. Zonder 
strategische besluitvorming heb je geen data 
governance en kun je dit ook niet uitvoeren. 
Dit is ook het standpunt voor DG waarmee 
een organisatie invult waarom men bezig is 
met DG en datamanagement aspecten. 
Daarnaast moet er een besluitvorming zijn 
voor strategische sturing en is periodieke 
afstemming nodig voor de uitvoering van 
data governance.

Beoordeling data-
applicatie 
vereisten, 
datakwaliteit 
analyses en 
audits

Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant

Hiermee geef je inrichting aan je 
datakwaliteit en data-applicatie en analyses 
die je er op doet en audits. Echter is dit een 
onderdeel van het geheel, want de keten 
bestaat ook uit bijvoorbeeld data 
warehouse of bronsystemen.  EUDA (End 
user data application) bepaalt welke eisen er 
worden gesteld. Beoordeling moet plaats 
vinden om te achterhalen of dit allemaal 
goed gaat. Het is relevant omdat het gaat om 
hoe een applicatie bijvoorbeeld data dient te 
beschermen. 

Datastewardshipsteam moeten in lijn liggen 
met strategische doelen. Teams zouden niet 
mogen afwijken van de aansturing en het is 
ook van belang dat dit op dezelfde manier 
gebeurd. Afstemming is nodig voor de 
uitvoering van Data Governance. Echter, het 
voorzitten van de commitee en het 
aansturen van datastewardship teams zijn 
aparte onderdelen. 

Beoordeling 
veranderingen in 
referentie 
datawaarden en 
datamodellen

Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant

Datamodellen zijn de blueprints van hoe je 
het wil hebben als organisatie en je moet 
bepalen wat het effect is als er wat wijzigt. 
Als er wat wijzigt wil je ook weten of dit 
relevant is. Hetzelfde geldt voor de 
referentiedatawaarden. Daar wil je gaan 
borgen dat als iets veranderd dat dit ook 
goed gebeurt en dat men hiervan op de 
hoogte is. Modellen moeten worden 
goedgekeurd en Governance om referentie 
tabellen ook

Strategische 
besluitvorming

Aansturen 
datastewardship 
teams en 
commitee 
voorzitten

Relevant Relevant Relevant Niet relevant Relevant

Relevant Relevant Relevant Relevant Niet relevant
Dit is van belang omdat je hiermee de stap 
maakt om beleid te vertalen. Hoe je dit gaat 
doen vereist tactische besluitvormingen. 

Vertalen 
strategische 
doelstellingen 
naar 
beleidslijnen

Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant

Dit is essentieel en vormt ook de kern van 
tactische besluitvorming, omdat je hier 
meningen, visies en concepten omzet naar 
concrete beleidslijnen. Deze stap is relevant 
omdat je kijkt wat de strategie vereist en hoe 
je hier invulling aan gaat geven.  Deze 
tussenstap is nodig om die vertaling te 
maken.  Daarnaast om je doelstellingen te 
halen zijn beleidslijnen nodig. Het moet 
permanent ingebed worden. Je kunt 
strategische doelstellingen vaststellen, maar 
dan is het niet per definitie een mechanisme 
die dan controleert of je dat ook gaat 
bereiken. Hier zou

Definieert data 
elementen 
volgens 
bedrijfsvereiste
n en definieert 
nauwkeurigheid, 
consistentie en 
tijdigheid van 
kritieke 
informatie

Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant

Hier gaat het over het vaststellen van 
Kritische data-elementen. Je moet je data-
element benoemen en je moet een aantal 
assets bepalen waarover je de kwaliteit gaat 
vaststellen. Daarnaast is dit ook van belang, 
omdat autoriteiten hier rapportages over 
opvragen. Je moet een proces hebben 
waarin is aangegeven hoe dit is ingericht en 
zeker weet dat zaken niet missen. 

Naleving 
normen 
gegevensbeheer

Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant

Er dient bewaakt te worden dat wat gezegd 
of gesteld is dat dat ook gebeurd. Het is een 
stukje retentie wat onderdeel is van 
datamanagement. Ook wordt dit opgevraagd 
door toezichthouders. Standaarden en 
normen moet je hebben en naleven anders 
is de kans aanwezig dat men over 
verschillende zaken gaat praten en 
handelen. Zeker bij data overdrachten is dit 
bijvoorbeeld noodzakelijk. Een data definitie 
is vastgesteld, maar de naleving is belangrijk. 

Aansturen data 
management op 
gebied van 
consensus 
bereiken, 
documentatie 
en metadata

Relevant Relevant Relevant Geen mening Relevant

Het is relevant, omdat metadata de 
uitgesproken factor is om business en 
techniek met elkaar te combineren. Dit 
combineren zorgt voor de juiste vertaling. 
Consensus en documentatie zijn daarbij 
ook relevant omdat je daarmee continuïteit 
waarborgt. 

Tactische 
besluitvorming
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Relevant Niet relevant Relevant Relevant Relevant

Het is relevant, als je het operationeel gaat 
uitvoeren is het van belang dat iemand dit 
stuurt en coördineert. Iemand moet 
verantwoordelijk zijn om dit te waarborgen. 
Je dient zaken te plannen om het allemaal 
plaats te laten vinden. Dit is operationele 
sturing van je data als er dingen gebeuren, 
onenigheid, escalatiemodellen, etc.

Operationele 
sturing en 
coördinatie

Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant

Er is een missie, visie en beleid en vervolgens 
moet dit uitgevoerd worden. Er moet 
iemand zijn die dat stuurt en coördineert. 
Het is essentieel dat gebeurd en dat dit ook 
in lijn ligt met de doestellingen die er zijn. 

Ondersteuning 
databeleid Relevant Relevant Relevant Relevant Niet relevant

Zaken zijn vastgelegd  in het databeleid en 
hier wordt op gepoogd dat het 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Soms is het 
operationeel, maar soms ook wet- en 
regelgeving. Als organisatie wil je dat men 
hierin ondersteunt wordt en dat men snapt 
wat er moet gebeuren 
(training/presentaties). Databeleid is 
noodzakelijk omdat er bijvoorbeeld 
frameworks kunnen zijn die stellen dat je 
moet kunnen aantonen als business dat je 
voldoet aan wet- en regelgeving.  

Relevant Relevant Relevant Niet relevant Geen mening

In kader van operationeel planning is 
besluitvorming een logisch vervolgstap. Je 
hebt verbindende rollen en factoren tussen 
domeinen en afdelingen in op operationeel 
niveau. Operationeel besluitvorming zorgt 
voor een doorvertaling van strategisch, 
tactisch naar operationeel. 

Delen expertise 
en technische 
inzichten in 
informatieketen 
en 
gegevensstromen 
tussen 
applicaties

Relevant Relevant Relevant Niet relevant Relevant

Dit is de kern om IT en business met elkaar 
samen te laten werken. Dit is ook de eerste 
stap om technische inzichten met elkaar te 
delen. Je hebt te maken met een keten en 
deze moet inzichtelijk zijn tussen domeinen 
en zelfs business units. Het delen van 
expertise en technische inzichten geeft de 
mogelijkheid om van elkaar te leren, maar 
ook hoe men naar zaken kijkt.

Optimalisatie 
werkmethoden 
en 
kwaliteitsnormen

Relevant Relevant Relevant Relevant Geen mening

De PDCA-cyclus is hier sterk van toepassing, 
omdat je continu wil verbeteren en vooral 
als onderdeel van operationele 
besluitvorming. Het is essentieel dat je een 
proces in gang hebt gezet waarmee je 
continue optimaliseert. Werkmethoden 
moeten vastgelegd zijn. Je moet ook normen 
hebben om te bepalen of wat er uitkomt of 
dat ook van voldoende niveau is. Het is 
belangrijk dat een rol toegewezen is die 
hierop toeziet om te achterhalen of men 
optimaal werkt binnen DG en of er geen 
verspilling plaatsvindt. Het zegt over de 
manier van werken en de kwaliteit die je 
produceert. 

Waarborging 
verbeteren en 
bruikbaarheid 
datakwaliteit, 
interoperabiliteit
snormen en 
naleving 
integriteit 
gegevens in 
systemen

Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant

Een organisatie  is bezig om in control zijn 
en dit vormt daarin een belangrijke rol is. Je 
wilt weten wat de kwaliteit is, of deze 
acceptabel is. Hieruit komen je normen uit 
en op basis hiervan bepaal je of data 
bruikbaar is. Ook moet je kunnen aantonen 
hoe je dit zo concludeert. Datakwaliteit is 
van zichzelf belangrijk en ook de naleving 
van integriteit gegevens in systemen, om te 
voorkomen dat er niet over verschillende 
zaken wordt gesproken en dat verkeerde 
data wordt gedeeld.

Verantwoordelijk 
voor data en het 
breed 
communiceren 
van vereisten en 
risico's in 
respectievelijke 
unit

Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant

Het is relevant omdat het noodzakelijk is om 
te vertellen van wie data is en wat de risico's 
zijn. Waarom data goed moet zijn en wat de 
risico's zijn als dit niet zo is, zijn 
onderwerpen waarover communicatie 
vereist is. 

Operationeel 
planning

Operationeel 
besluitvorming
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Voor de dimensies zijn drie van de zeven dimensies volgens alle experts als relevant geclassificeerd. Dit houdt 
in dat de dimensies ‘Strategische Sturing’, ‘Organisatie Coördinatie’ en ‘Tactische besluitvorming’ relevant zijn 
bevonden door alle experts. Van de 32 kwalificaties zijn 16 kwalificaties door alle experts als relevant 
geclassificeerd. Niet alle respondenten bevestigen de overige kwalificaties. Zo heeft de expert met de minste 
ervaring bij een aantal kwalificaties geen mening. Mogelijk kan een bepaalde kwalificatie niet bevestigd 
worden vanwege het gebrek aan ervaring. De expert oordeelt dat ‘Evalueren Data Governance’ geen 
onderdeel is van het opzetten van data governance. De kwalificatie zou mogelijk ook verkeerd geïnterpreteerd 
kunnen zijn. Bij de kwalificaties valt het volgende op. Zo geeft een expert aan dat ‘Implementatie Data 
Governance' niet relevant is. Het zou wel relevant zijn als het zou gaan om verbeteringen en de implementatie 
daarvan. Dit is een interessant inzicht, omdat dit aantoont dat data governance dynamisch is en continu 
verbetering behoeft. Ook zou de huidige kwalificatie een tijdelijke kwalificatie zijn en dus niet permanent voor 
het model relevant zijn.  ‘Implementatie van besluiten van DG Council en management’ is volgens een expert 
enkel relevant wanneer er veel geïmplementeerd moet worden. Het is niet relevant, wanneer een bepaalde 
mate al gevestigd is. Interessant is dat de expert aangeeft dat het dan een bijzaak is. ‘Controle en naleving op 
beleid, regelgeving, privacy, informatie en data- en gegevenskwaliteit’ wordt relevant bevonden, maar wordt 
duidelijk dat deze kwalificatie te breed is. Ook is niet alles gerelateerd aan data governance. Ook is opmerkelijk 
dat ‘Delen expertise en technische inzichten in informatieketen en gegevensstromen tussen applicaties’ niks 
met data governance heeft te maken volgens een expert. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen het 
uitvoering en hoe. Het laatste zou wel onderdeel zijn van data governance, maar de uitvoering niet.  
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4.4 Onderzoeksresultaten: Relevantiebepaling van volwassenheidslevels 
 

Bij de relevatiebepaling van de volwassenheidslevels voor elke kwalificatie is dezelfde methodiek gebruikt als 
bij dimensies en kwalificaties. Voor de beantwoording op de relevantievraag is de antwoordkeuze “Ja”, “Nee” 
of “Geen mening”. Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven is ook gezocht naar feitelijke en objectieve argumenten.  
In de tabel 10 zijn de resultaten weergegeven voor de relevantiebepaling van de volwassenheidslevels per 
expert. Hier valt op dat de expert (Data Governance Leader) met de meeste ervaring het vaakst aangeeft dat 
volwassenheidslevels niet relevant zijn. Dit ligt ten grondslag aan diverse redenen, zoals een kwalificatie dat 
meer een governance vraagstuk is en niet zozeer een data governance vraagstuk, maar ook omdat vaak de 
verantwoordelijk niet zou liggen waar dat de literatuur dat wel stelt. Dit is een argument dat overigens ook 
wordt benoemd bij andere volwassenheidslevels. Ook valt op dat één expert geen enkele volwassenheidslevel 
als niet relevant beoordeeld. 

 

 

 

Tabel 10 Relevantiebepaling volwassenheidslevels 

Kwalificatie Geen proces Beginnend proces Gevestigd proces Beheerd proces Geoptimaliseerd proces Totaal Totaal Controle =25)
Relevant 4 4 4 4 4 20 25

Niet relevant 1 1 1 1 1 5

Geen mening

Relevant 5 5 5 5 5 25 25

Niet relevant

Geen mening

Relevant 5 5 5 5 5 25 25

Niet relevant

Geen mening

Relevant 4 4 4 4 4 20 25

Niet relevant 1 1 1 1 1 5

Geen mening

Relevant 4 4 4 4 4 20 25

Niet relevant 1 1 1 1 1 5

Geen mening

Relevant 4 4 4 4 4 20 25

Niet relevant 1 1 1 1 1 5

Geen mening

Relevant 4 4 5 5 5 23 25

Niet relevant 1 1 2

Geen mening

Relevant 3 3 3 3 3 15 25

Niet relevant 2 2 2 2 2 10

Geen mening

Relevant 3 3 3 3 3 15 25

Niet relevant 2 2 2 2 2 10

Geen mening

Relevant 4 4 4 4 4 20 25

Niet relevant 1 1 1 1 1 5

Geen mening

Relevant 5 5 5 5 5 25 25

Niet relevant 1 1 1 1 1

Geen mening

Relevant 4 4 4 4 4 20 25

Niet relevant 1 1 1 1 1 5

Geen mening

Relevant 4 4 4 4 4 20 25

Niet relevant 1 1 1 1 1 5

Geen mening

Relevant 4 4 4 3 3 18 25

Niet relevant 1 1 1 2 2 7

Geen mening

Relevant 4 4 4 3 3 18 25

Niet relevant 1 1 1 2 2 7

Geen mening

Relevant 4 4 4 4 4 20 25

Niet relevant 1 1 1 1 1

Geen mening

Relevant 4 4 4 4 4 20 25

Niet relevant 1 1 1 1 1

Geen mening 0

Relevant 4 4 4 3 3 18 25

Niet relevant 1 1 2

Geen mening 1 1 1 1 1 5

Controle en naleving op beleid, regelgeving, 
privacy, informatie en data- en 
gegevenskwaliteit

Aansturen en ondersteunen Data Stewards

Strategische Sturing

Implementatie besluiten van DG Council en 
management

Evalueren Data Governance

Ontwikkeling controleprocedures, data 
standaarden en beleid

Toewijzen rollen en verantwoordelijkheden

Implementatie Data Governance

Afstemming en aansturing datamanagement 
en organisatie doelen

Definiëren strategische intentie en DG 
mechanismes

Uitvoeren normen en beleidslijnen omtrent 
gegevens en metadata

Definiëren en afstemming data governance 
kader en doelstellingen

Definiëren rollen en verantwoordelijkheden 
op gebied van datakwaliteit

Ontwikkeling bedrijfsbrede normen voor 
waarborging gegevenskwaliteit

Bepaling data (her)gebruik, delen van data, 
externe invloed op data en gewenste gedrag.

Aansturen datastewardship teams en 
commitee voorzitten

Beoordeling veranderingen in referentie 
datawaarden en datamodellen

Beoordeling data-applicatie vereisten, 
datakwaliteit analyses en audits
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Relevant 5 5 5 4 4 23 25

Niet relevant 1 1 2

Geen mening

Relevant 5 5 5 5 5 25 25

Niet relevant

Geen mening

Relevant 5 5 5 5 5 25 25

Niet relevant

Geen mening

Relevant 5 5 4 4 4 22 25

Niet relevant 1 1 1 3

Geen mening

Relevant 5 5 4 3 3 20 25

Niet relevant 1 2 2 5

Geen mening

Relevant 5 5 5 3 3 21 25

Niet relevant 2 2 4

Geen mening

Relevant 5 5 5 5 5 25 25

Niet relevant

Geen mening

Relevant 4 4 3 3 3 17 25

Niet relevant 1 1 1 3

Geen mening 1 1 1 1 1 5

Relevant 5 5 4 4 4 22 25

Niet relevant 1 1 1 3

Geen mening

Relevant 4 4 3 3 3 17 25

Niet relevant 1 1 2 2 2 8

Geen mening

Relevant 4 4 4 4 3 19 25

Niet relevant 1 1 1 1 2 6

Geen mening

Relevant 5 5 5 5 5 25 25

Niet relevant

Geen mening

Relevant 5 5 5 5 5 25 25

Niet relevant

Geen mening

Relevant 5 5 5 5 5 25 25

Niet relevant

Geen mening

Ondersteuning en coördinatie bij DG en 
stewardship activiteiten

Ondersteuning besluitmakingsactiviteiten en 
inspanningen van DG groepen

Ondersteuning definitie en framing data 
issues

Optimalisatie werkmethoden en 
kwaliteitsnormen

Waarborging verbeteren en bruikbaarheid 
datakwaliteit, interoperabiliteitsnormen en 
naleving integriteit gegevens in systemen

Verantwoordelijk voor data en het breed 
communiceren van vereisten en risico's in 
respectievelijke unit

Delen expertise en technische inzichten in 
informatieketen en gegevensstromen tussen 
applicaties

Ondersteuning databeleid

Domein coördinatie

Operationele sturing en coördinatie

Naleving normen gegevensbeheer

Aansturen data management op gebied van 
consensus bereiken, documentatie en 
metadata

Definieert data elementen volgens 
bedrijfsvereisten en definieert 
nauwkeurigheid, consistentie en tijdigheid 
van kritieke informatie

Vertalen strategische doelstellingen naar 
beleidslijnen
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 Kwalificatie Beschrijving
Vier experts beschouwen alle volwassenheidslevels als relevant. Zo wordt duidelijk dat data governance enkel werkt als het belangrijk genoeg 
wordt gevonden. Er dient iemand te zijn die hier verantwoordelijk is en dit ook uitstraalt naar de organisatie. Een strategie is namelijk een 
begin punt en het doel is dat men hier uiteindelijk een beheerd proces voor heeft. Een expert oordeel alle levels als niet relevant. Een citaat 
was ‘Het is meer de manier waarop je bent georganiseerd. Dit is een governance vraagstuk en geen data governance vraagstuk. Dit heeft meer 
te maken of je je governance hebt ingericht en zegt eigenlijk niks over data governance’. Volgens de expert mist een roadmap en de sturing 
daarop.

Het antwoord kan mogelijk veroorzaakt woorden door het niet specifiek benoemen van deze elementen. De vraag is echter of dit specifieke 
onderwerpen zijn die onderdeel uitmaken van strategische sturing. Dit vergt nader onderzoek.

Afstemming en aansturing datamanagement 
en organisatie doelen

Elk expert bevestigd dat voor deze verantwoordelijkheid een data governance rol toegewezen moet worden, maar ook ter voorkoming dat 
dit lokaal gebeurt. Een expert merkt echter op dat dat met dit model de suggestie wordt gewekt dat de meest hoogste level bereikt moet 
worden. De expert betwijfelt dit, omdat dit afhankelijk is van de situatie en de dynamiek waar je in werkt. Dit antwoord kan mogelijk 
veroorzaakt worden enkel de huidige situatie bij deze organisatie in acht te nemen. Een expert geeft verder ook aan dat de data governance 
council de eindverantwoordelijke is, maar dat er meerdere rollen zijn voor deze aspecten door diverse domeinen. 

Definiëren strategische intentie en DG-
mechanismes

Alle experts zijn het erover eens dat de volwassenheidslevels een juiste opbouw toont van volwassenheid. Een expert geeft aan dat in de 
praktijk het voor kan komen dat er niks is ingericht en dat hier later een verantwoordelijke voor wordt toegewezen. Een ander expert 
verklaart de levels als relevant, omdat er iemand dient te zijn voor deze vertaling binnen de organisatie.

Implementatie van data governance is relevant. Strategische sturing kan namelijk aanwezig zijn, maar de rollen en verantwoordelijkheden 
kunnen nog ontbreken. In de praktijk is te zien dat iemand er verantwoordelijk voor wordt gehouden, maar dat diegene zich later hier niet 
meer mee bezighoudt. De verantwoordelijkheid verplaatst dan naar de uitvoering. Het gevolg is dat de verantwoordelijkheid later voelbaar 
is. Een kanttekening wordt wel gemaakt bij de ‘Gevestigd proces’, omdat verantwoordelijkheid aanwezig kan zijn, maar uitvoering vindt nog 
niet plaats. Een tegenargument is echter dat de volwassenheidslevels relevant zijn wanneer implementatie daadwerkelijk uitgevoerd wordt. 
Het implementeren van verbeteringen is iets wat continue gedaan wordt.

Echter, vanwege de generaliseerbaarheid is het wel nodig om het model zo breed mogelijk op te zetten. Afhankelijk van de volwassenheid van 
een organisatie kunnen de volwassenheidslevels wel relevant zijn. 

Deze kwalificatie scoort wederom hoog op relevantie. Uit de praktijk blijkt dat ‘beginnend proces’ vaak het startpunt toont. Naarmate dit in 
volwassenheid toeneemt, is er iemand verantwoordelijk. Zo vult de expert verder aan dat dit een van de eerste onderdelen zijn wat gebeurd 
binnen data governance en daarom erg relevant is. Een tegenargument hier is echter dat men juist wil weten rollen en 
verantwoordelijkheden zijn beschreven in plaats van het toewijzen.

Dit is echter in strijdt met het een uitgebreid literatuuronderzoek naar activiteiten binnen data governance (Alhassan et al., 2016). Alle 
activiteiten rond rollen en verantwoordelijkheden wordt gezien als de belangrijkste activiteit bij het implementeren van data governance.

Voor deze kwalificatie is de score hoog op relevantie. Vier experts bevestigen dat het evalueren van data governance een 
verantwoordelijkheid is en belegd moet zijn bij een data governance rol. Een tegenargument volgens een expert is wel dat het evalueren van 
data governance niet bij een rol belegd moet zijn. Evaluatie gebeurt door iedereen.

Echter in dit geval gaat het om het evalueren van het data governance programma inclusief doorlopende verbetering. De data governance 
council is een overkoepelend data governance orgaan dat bestaat uit diverse rollen.

Ontwikkeling van beleid en standaarden zijn een vitaal onderdeel van data governance en daarom relevant. Daarnaast is de data governance 
council hier uiteindelijk verantwoordelijk voor, omdat zij meer op strategisch niveau zitten. Uitvoering vindt niet plaats door hen. Een 
expert classificeert ‘Geen proces’ en ‘Beginnend proces’ als niet relevant beschouwd. De rol is onvoldoende beschreven. Op dit niveau kan 
ontwikkeling controleprocedures, data standaarden en beleid niet uitgevoerd worden.

Mogelijk is hier de volwassenheidslevel verkeerd geïnterpreteerd waardoor bij geen toegewezen rol deze kwalificatie niet uitgevoerd kan 
worden.

Implementatie besluiten van DG Council en 
management

Bij deze kwalificatie zijn de resultaten divers. Een expert geeft aan dat de volwassenheidslevel relevante componenten zijn, maar niet voor dit 
model, omdat dit een randzaak is. Men zou dit gewoon moeten uitvoeren. Eveneens is dit meer een onderdeel voor organisaties minder 
volwassen zijn in Data Governance. Een tweede respondent vult verder aan dat er geen rol toegewezen moet worden voor het 
implementeren van besluiten van data governance council en management. Uit de praktijk blijkt dat de verantwoordelijkheid belegd is over 
meerdere rollen en niet bij een rol.

Er kan een situatie zijn dat je nog geen rol hebt vanuit data govenance die hiervoor verantwoordelijk is. Vervolgens kan het zo zijn dat in de 
praktijk verschillende rollen verantwoordelijk zijn voor verschillende gebieden en dat er wat gebeurd zonder dat iemand hier 
verantwoordelijk voor wordt gehouden vanuit data governance. Een tegenargument is dat de verantwoordelijkheid niet bij een Chief 
Steward belegd is. Daarbij blijkt uit de praktijk dat de normale operatie hier verantwoordelijk voor is, ook wel ‘eerstelijns’ genoemd. Dit 
wordt verder versterk doordat beleid er voor iedereen is. De vraagstelling zelf sluit ook niet aan de bij de organisatie. Een tweede 
tegenargument is dat in de praktijk deze verantwoordelijkheid belegd is over meerdere rollen, omdat het diverse onderdelen betreft. Beiden 
argumenten bevestigen elkaar.

Het volwassenheidsmodel en volwassenheidslevel houdt geen rekening met specifieke omstandigheden van een organisatie. Daarbij is het 
tegenargument gegeven door een expert met twee jaar ervaring met data governance waardoor mogelijk een hogere mate van volwassenheid 
niet bevestigd kan worden.

Aansturen en ondersteunen Data Stewards

Deze kwalificatie scoort hoog op alle volwassenheidslevels. Het is echter wel sterk afhankelijk van de grootte van een organisatie. Het is niet 
relevant wanneer je een kleine organisatie bent. Uit de praktijk bij een kleinere organisatie blijkt dat bijvoorbeeld de data steward ook een 
chief steward is. Bij een grotere organisatie is er sprake van meer bedrijfsonderdelen en is daarom het sterk afhankelijk van de omvang van 
een organisatie als het gaat om het aansturen en ondersteunen van data stewards. Een tegenargument is dat aansturing en ondersteuning 
niet vanuit een rol zou moeten komen. In de praktijk gebeurt dit juist door meerdere rollen.

Definiëren en afstemming data governance 
kader en doelstellingen

Voor de experts die alle levels als relevant classificeerde was het argument dat het bepaalt waar je naar toe wilt gaan. Ook moeten 
doelstellingen gedefinieerd worden om progressie te blijven maken. Een expert gaf aan dat de volwassenheidslevels en kwalificatie 
overlappend is. Het zou samengevoegd kunnen worden met ‘Afstemming en aansturing datamanagement en organisatiedoelen’.

Definiëren rollen en verantwoordelijkheden 
op gebied van datakwaliteit

Alle experts op één na classificeren alle volwassenheidslevels als relevant. In de praktijk kan het zo zijn dat er niks opgericht kan zijn wat vaak 
ook het startpunt vormt. De vervolgstap is dat er een verantwoordelijke wordt toegewezen. Een expert vraagt zich wel af of dit een 
verantwoordelijkheid is van de data quality board en of dit niet een agendapunt is voor de data governance board. Dit laatste wordt namelijk 
gedaan bij de organisatie. Een tegenargument waarom alle levels niet relevant zijn is omdat er niet een verantwoordelijk moet zijn die dit 
uitvoert. Volgens de expert zou het een samenspel moeten zijn.

Als bedrijf moet je weten of je conform normen werkt. De volwassenheidslevel zijn ook duidelijk herkenbaar volgens een expert en ook zo 
ervaren. De Data Quality Board moet bedrijfsbreed zijn (de leden daarvan) de rol kan puur op een afdeling zitten. Dat betekent dat elke 
afdeling een eigen rol kan hebben. Dit is een decentraal model wat ook bestaat bij een van de bedrijfsonderdelen van de organisatie. Een 
ander expert classificeert dit niet als relevant. Volgens expert heeft dit te maken met de bewoording van de kwalificatie en 
volwassenheidslevels. Als deze kwalificatie als volgt was beschreven 'Normen en waarborging van data gebruik', dan was het relevant.  
Normen in de zin van controls is relevant. Maar normen is meer hoe ga je ermee om, en hoe gebruik je het? Dit zit niet in de kwaliteit, maar 
dat zit meer in het gebruik van gegevens. Gebruik is gevoeliger en belangrijker dan kwaliteit en normen en waarden. Als je het over normen en 
waarden hebt van hoe je ermee omgaat, dan zou ik niet kwaliteit doen maar gebruik van gegevens.

Het gegeven antwoord is een suggestie ter verbetering van de kwalificatie en volwassenheidslevels. Echter zou onderzocht moeten worden of 
dit in de praktijk ook zo is.

Bepaling data (her)gebruik, delen van data, 
externe invloed op data en gewenste gedrag.

Een expert beoordeeld ‘Beheerd proces’ en ‘Geoptimaliseerd proces’ als niet relevant, omdat data stewards niet de eindverantwoordelijke 
zijn. Uit de praktijk en bij diverse branchegenoten is coördinatie en naleving bij data stewards belegd, maar iet voor het delen van data, 
bepaling van externe invloed op data en gewenste gedrag. Dit ligt bij de data owner. Een expert die de levels wel als relevant classificeert, 
geeft ook aan dat de verantwoordelijkheid te beperkt is tot een rol terwijl dit juist over meerdere rollen belegd kan zijn.

In de praktijk is de data steward hier uiteindelijk verantwoordelijk voor. Echter is een tegenargument bij ‘beheerd proces en ‘ 
‘geoptimaliseerd proces’ dat de data steward verantwoordelijk is voor de controle op uitvoering, maar niet zelf verantwoordelijk voor de 
uitvoering. Een tweede tegenargument is de verantwoordelijkheid niet bij een rol is belegd. Volgens deze expert is overal waar je wat stelt 
over bewaken en controleren niet bij een rol belegd. Bij de grotere organisaties krijg je te maken met een zogenaamde ‘three lines of defence’.

Het bovengenoemde geeft aan dat het een lokale opzet is en dat mogelijk de organisatie grootte een rol speelt in de manier waarop 
uitvoering plaatsvindt.

Ontwikkeling bedrijfsbrede normen voor 
waarborging gegevenskwaliteit

Uitvoeren normen en beleidslijnen omtrent 
gegevens en metadata

Strategische sturing

Implementatie Data Governance

Toewijzen rollen en verantwoordelijkheden

Evalueren Data Governance

Ontwikkeling controle procedures, data 
standaarden en beleid

Controle en naleving op beleid, regelgeving, 
privacy, informatie en data- en 
gegevenskwaliteit
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Deze kwalificatie scoort positief op relevantie. Ten eerste wordt bevestigd dat de Coordinating Data steward deze verantwoordelijk heeft. 
Daarbij vindt het voorzitten van de committee niet automatisch terwijl het aansturen van de teams mogelijk onbewust wel gebeurt. Een 
tegenargument is echter dat de volwassenheidslevels te uitgebreid zijn en niet concreet genoeg geformuleerd.

Het bovengenoemde antwoord zou mogelijk het gevolg kunnen zijn van onvoldoende kennis over het betreffende onderwerp. Daarbij kan 
gesteld worden dan het aansturen en voorzitte van een commitee

De gegeven antwoorden bij deze kwalificatie zijn divers. Een expert oordeelt dat de Coordinating data steward hierin een rol hebben, omdat 
dit goed past bij de data governance strategie. Echter, geeft een expert aan dat de beoordeling last is omdat het om twee aparte onderdelen 
gaat. Dit wordt enigszins bevestigd door een ander expert die alle volwassenheidslevels als niet relevant classificeert. Zo geeft de expert aan 
dat de data architect de verantwoordelijke is, omdat een data steward niet kan modelleren en voor de beoordeling is dit wel vereist.

Het bovengenoemde toont aan dat dit mogelijk verder onderzoek behoeft om te oordelen of dit enerzijds aparte onderdelen zijn en 
anderzijds of dit bij een data architect hoort. Deze rol is immers niet genoemd als data governance rol. (Korhonen et al., 2013) stelt namelijk 
dat data architect een rol is op operationeel niveau. En op dit niveau is er niet daadwerkelijk sprake van data governance.

Beoordeling data applicatie vereisten, 
datakwaliteit analyses en audits

Een expert had geen mening over de volwassenheidslevels bij deze kwalificatie. De Coordinating data steward beoordeeld een audit. Deze 
heeft namelijk alle nodige informatie om ook feedback te kunnen delen. Daarbij wordt een organisatie ook gedwongen om dit te doen vanuit 
wet- en regelgeving. In de praktijk zie je ook vaak dat er wat mis moet gaan voordat er controles worden ingesteld. Echter oordeelt een expert 
dat bij ‘beheerd proces’ en ‘geoptimaliseerd proces’ deze verantwoordelijkheid niet bij de data steward ligt. In de praktijk is dit belegd bij de 
security officers, omdat dit compleet andere vakgebieden treft. Opmerkelijk is wel dat de expert aangeeft dat een data owner meer op zijn 
plaats zou zijn terwijl security officers genoemd wordt. In dat geval is een data owner wel een data governance rol en een secuirty officer niet.

Een expert classificeert ‘Beheerd proces’ en ‘Geoptimaliseerd proces’ als niet relevant, omdat de data governance office niet 
eindverantwoordelijk is, maar juist ondersteunt. De expert geeft aan dat dit bij een Chief Data Officer hoort. Een tegenargument is dat de 
Data Governance Office nodig is om data governance in goede banen te leiden.

Echter gesteld zou mogelijk worden dat de data governane structuur van een organisatie kan invloed hebben hoe en waar deze rol belegd is.

Ondersteuning besluitmakingsactiviteiten en 
inspanningen van DG groepen

Het is van belang dat dit belegd is bij een rol, om ervoor te zorgen dat er een flow zit en dat het regelmatig gebeurd. Ook om besluiten te 
ondersteunen en toezien op de uitvoering. In de praktijk kan een Chain Data steward deze verantwoordelijkheid hebben bij een kleien 
organisatie of een data steward indien het een nog kleinere organisatie betreft. Bij een grote organisatie is dit bij een data governane office 
belegd.

Ondersteuning definitie en framing data issues

Een expert oordeelt dat issues conform bepaalde spelregels geformuleerd en opgesteld moet worden. Het is daarom van belang dat hier een 
onafhankelijk rol de verantwoordelijkheid in heeft. Een ander expert geeft echter aan dat de verantwoordelijkheid belegd moet worden bij 
een overkoepelend orgaan, zoals een data governance office. Een citaat “Je wil namelijk niet dat je definities, framing en oplossingen hebt die 
niet breed toepasbaar zijn. Een data governance office heeft meer zicht over de organisatie en daarom behoort deze verantwoordelijkheid 
daar.”

Voor grote organisaties is dit van toepassing, zoals voor de organisatie waar de expert werkzaam voor is. De expert geeft echter aan dat voor 
een kleine organisatie dit niet per se relevant is. Dit heeft te maken met het aantal data stewards. Bij de huidige organisatie zijn er 30 data 
stewards die allemaal coördinatie en ondersteuning behoeven. Bij gebrek hieraan ‘zwemmen’ deze stewards los en krijg je niet wat je eruit 
zou willen halen als organisatie. Een tegenargument, dat tevens een data steward is, is dat er geen specifieke rol toegewezen moet zijn, omdat 
uitvoering zelf wordt gedaan door de data steward.

Echter in de kwalificatie gaat het om ondersteuning en coördinatie en daarom kan gesteld worden dat dit wat anders is dan de uitvoering zelf 
van taken.

Aansturen datastewardship teams en 
commitee voorzitten

Beoordeling veranderingen in referentie 
datawaarden en datamodellen

Domein coördinatie

Ondersteuning en coördinatie bij DG en 
stewardship activiteiten



27 
 

 

De conclusie over het geheel is dat de volwassenheidslevels relevant zijn. In veel gevallen is door meerdere 
experts aangegeven dat een verantwoordelijkheid niet altijd bij een rol belegd is. Zo blijkt dat in de praktijk 
een verantwoordelijkheid belegd kan zijn over meerdere rollen. Een mogelijke oorzaak zou de grootte van de 
organisatie kunnen zijn. Nader onderzoek is nodig om dit bevestigen. Een ander argument hiervoor is dat het 
diverse verantwoordelijkheden betreft en daarom niet bij een rol belegd kan zijn. Volgens de experts zijn de 
volwassenheidslevels herkenbaar dat er degelijk een bepaalde mate van verantwoordelijkheid kan zijn, maar 
dat deze nog niet belegd is. Dit bevestigt de levels ‘Geen proces’, ‘Beginnend proces’ en ‘Gevestigd proces’.  Bij 
de volwassenheidslevels ‘Beheerd proces’ en ‘Geoptimaliseerd proces’, blijkt dat vaak de rol niet belegd is 
waar dat volgens de literatuur wel zo is, of zou er geen rol toegewezen moeten worden volgens de expert. Zo 
is het 'Implementeren van besluiten van DG Council en management’ een randzaak is en niet relevant voor het 
model. In de organisatie dient men dit uit te voeren. Daarnaast zou hiervoor geen verantwoordelijke persoon 
moeten zijn. In de praktijk is dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. ‘Controle en naleving op beleid, 
regelgeving, privacy, informatie en data- en gegevenskwaliteit’ is een brede verantwoordelijkheid. De Chief 
steward is niet de eindverantwoordelijke, omdat uit de praktijk blijkt dat de operatie (eerstelijns) hier 
verantwoordelijk voor is. Beleid is bijvoorbeeld voor iedereen en het gaat hier om uiteenlopende onderdelen. 
De vraagstelling past volgens een expert ook niet bij de organisatie.  

Vertalen strategische doelstellingen naar 
beleidslijnen

In de praktijk is de Data Governance Office verantwoordelijk voor de vertaling naar Data Governance Commitee gestelde strategische 
beleidslijnen. De Data Governance office bepaald hoe strategisch beleid praktisch uitgevoerd wordt. Een expert oordeelt ‘beheerd proces’ en 
‘geoptimaliseerd proces’ als niet relevant, omdat de verantwoordelijkheid niet belegd is bij de business data steward. 

De experts hebben een uiteenlopend beeld bij de verantwoordelijke rol. Een expert bevestigd dat de business data steward verantwoordelijk 
is, omdat deze een ‘feeling’ heft met de organisatie. Twee experts oordelen juist bij ‘beheerd proces’ en ‘geoptimaliseerd proces’ niet 
relevant, omdat de verantwoordelijkheid niet bij een business data steward hoort.

Uit de interviews blijkt ook dat de rol business data stewards niet bekend is bij de organisaties of het is bekend onder een ander naam.

Naleving normen gegevensbeheer
De experts zijn allemaal positief over de volwassenheidslevel bij deze kwalificatie. De levels zijn positief opgebouwd. Er moet een 
verantwoordelijke zijn voor het toezien op naleving. Daarbij moeten business termen in lijn met meta data standards.

Bij deze kwalificatie zijn de expert kritisch op de formulering. Een expert dat er te veel verantwoordelijkheden zijn genoemd. Meta data is 
bijvoorbeeld een apart onderdeel van het DAMABOK, en dat geldt ook voor consensus bereiken en documentatie. De onderdelen die hierin 
zijn opgenomen zijn te breed en behoeven een aparte rol. De verschillende elementen zouden verschillend beoordeeld kunnen worden.

Een tweede expert vult verder aan dat documentatie te breed geformuleerd is. Ook bevestigd deze expert da meta data een apart onderdeel 
is. Een tegenargument is weer dat meta data een container begrip is, net zoals documentatie.
Door het bovenstaande zijn er geen of onvoldoende objectieve feiten benoemd waarom de volwassenheidslevels relevant zijn.

Operationele sturing en coördinatie

De kwalificatie en volwassenheidslevels kan volgens een expert samengevoegd worden met ‘Domein Coördinatie’, omdat dit operationeel 
werk is op domein niveau. Een expert die het overigens wel als relevant classificeert, geeft aan dat uitvoering en het normale werk niet de 
verantwoordelijkheid is van een data governance rol. In de praktijk is deze verantwoordelijkheid belegd bij de eerste lijn. Echter, bij escalatie 
of problemen is dit wel weer een verantwoordelijkheid dat belegd is bij een data governance rol, zoals een data steward. Het is dus sterf 
afhankelijk van uitzonderingen. Dit argument wordt weer bevestigd door een ander expert. Die geeft aan dat in de praktijk men zelf 
verantwoordelijk is en dat hier geen sturing op plaatsvindt. Deze expert oordeelt echter ‘Gevestigd proces’, ‘Beheerd proces’ en 
‘Geoptimaliseerd proces’ als niet relevant.

Ondersteuning databeleid

Er zijn meerdere experts die aangeven dat de verantwoordelijkheid niet belegd moet zijn bij een rol of data governance rol. Databeleid is 
volgens een expert een onderwerp dat buiten de grenzen van data governance gaat volgens deze expert is het daarom niet relevant. Daarbij 
vult een tweede expert aan dat de business zelf hier verantwoordelijk voor is, wel is het relevant Het creëren en bedenken van beleid is wel 
een verantwoordelijkheid van een data governance rol. Bij een wijziging is dit ook een data governance rol verantwoordelijkheid, zoals een 
data steward. Een derde expert die oordeelt echter ‘Gevestigd proces’, ‘Beheerd proces’ en ‘Geoptimaliseerd proces’ als niet relevant. Ook 
hier is argument dat dit geen specifieke rol toegewezen is als verantwoordelijke.

Optimalisatie werkmethoden en 
kwaliteitsnormen

Alle volwassenheidslevels zijn in zijn geheel relevant. Het kan zo zijn dat in de praktijk een  data governance rol, zoals Executive of data owner, 
deze verantwoordelijkheid heeft en die dit eventueel delegeert naar een ander persoon. Echter is wel verschil als het gaat om de 
eindverantwoordelijke. Zo is de technical data steward niet eindverantwoordelijk is, maar een data quality officer. De verantwoordelijk zelf 
is wel relevant, omdat dit noodzakelijk is voor een goede data governance.

Bij deze kwalificatie zijn ook volwassenheidslevels relevant. Datakwaliteit is belangrijk en de waarborging van de aspecten zoals genoemd in 
de volwassenheidslevel. Hiervoor moet een persoon verantwoordelijk voor zijn. Het hoort echter niet technical data steward, omdat dit het 
meer mogelijk maakt om dit te kunnen doen. Een data steward gaat over integriteit en interoperabiliteitsnormen, die kan ook voor de 
waarborging zorgen.

De bruikbaarheid van data kan een technical data steward niet bepalen, dit zou een data steward moeten zijn omdat deze over de juiste 
kennis beschikt.

Verantwoordelijk voor data en het breed 
communiceren van vereisten en risico's in 
respectievelijke unit

Ook bij de laatste kwalificatie zijn alle volwassenheidslevels als relevant geclassificeerd. In de praktijk blijkt dat de verantwoordelijkheid ook 
belegd is bij een data owner. Per domein is namelijk een data owner aangesteld.

Definieert data elementen volgens 
bedrijfsvereisten en definieert 
nauwkeurigheid, consistentie en tijdigheid 
van kritieke informatie

Aansturen datamanagement op gebied van 
consensus bereiken, documentatie en 
metadata

Delen expertise en technische inzichten in 
informatieketen en gegevensstromen tussen 
applicaties

Een expert oordeelt ‘geoptimaliseerd proces’ als niet relevant, omdat het volgens de expert een gedwongen situatie wordt waarbij de baten 
niet hoger zijn dan de kosten. Een ander expert oordeelt alle volwassenheidslevels als niet relevant, omdat er sprake is van een combinatie 
van data en processen en dat zijn volgens deze expert afzonderlijke onderwerpen.

Waarborging verbeteren en bruikbaarheid 
datakwaliteit, interoperabiliteitsnormen en 
naleving integriteit gegevens in systemen
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‘Ondersteuning databeleid’ is geen verantwoordelijkheid van een rol, omdat dit buiten de grenzen van data 
governance gaat. Ook hier geeft de expert aan dat in de praktijk de verantwoordelijkheid belegd is bij de 
operatie zelf. Echter, het creëren en bedenken van beleid is wel de verantwoordelijkheid van een data 
governance rol. Dit geldt ook voor wijzigingen. Het zou dan gaan om een data steward rol. Concluderend zijn 
de volwassenheidslevels relevant, maar behoeft het nader onderzoek tot verbetering van het model. 

De resultaten van dit hoofdstuk geeft antwoord op de laatste deelvraag ‘Welke beoordelingscriteria zijn er 
voor het opgestelde volwassenheidsmodel?’ Omdat er geen volwassenheidsmodel bestaat, zijn 
volwassenheidslevels niet afgeleid van een bestaand model. Dit is wel het geval voor data stewardship (Hooi-
Ten Wong et al., 2020). In plaats daarvan zijn volwassenheidslevels van Merkus (2015) gebruikt, omdat hier 
uitgebreid onderzoek is gedaan naar een bruikbare indeling in volwassenheidslevels.  
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4.5 Onderzoeksresultaten: Score DGRRMM 
 
Met elk expert is het model ook gebruikt om het bedrijfsonderdeel te beoordelen. De resultaten hiervan zijn in 
tabel 11 gepresenteerd. Vanwege de omvang van het model zijn resultaten geaggregeerd gepresenteerd op 
per dimensie. 

Strategische Sturing 2 2 1 5

Afstemming en 
aansturing 
datamanagement en 
organisatie doelen

1 3 1 5

Definiëren strategische 
intentie en DG 
mechanismes

2 3 5

Implementatie Data 
Governance

1 3 1 5

Toewijzen rollen en 
verantwoordelijkheden

1 1 3 5

Evalueren Data 
Governance

3 1 1 5

Ontwikkeling 
controleprocedures, 
data standaarden en 
beleid

2 3 5

Implementatie besluiten 
van DG Council en 
management

1 1 2 1 5

Controle en naleving op 
beleid, regelgeving, 
privacy, informatie en 
data- en 
gegevenskwaliteit

1 1 2 1 5

Aansturen en 
ondersteunen Data 
Stewards

2 2 1 5

Definiëren en 
afstemming data 
governance kader en 
doelstellingen

5 5

Definiëren rollen en 
verantwoordelijkheden 
op gebied van 
datakwaliteit

2 2 1 5

Ontwikkeling 
bedrijfsbrede normen 
voor waarborging 
gegevenskwaliteit

1 2 2

Bepaling data 
(her)gebruik, delen van 
data, externe invloed op 
data en gewenste 
gedrag

1 2 2 5

Uitvoeren normen en 
beleidslijnen omtrent 
gegevens en metadata

1 1 2 1 5

Aansturen 
datastewardship teams 
en commitee voorzitten

1 1 3 5

Beoordeling 
veranderingen in 
referentie datawaarden 
en datamodellen

2 2 1 5

Beoordeling data 
applicatie vereisten, 
datakwaliteit analyses 
en audits

2 1 1 1 5

Domein coördinaties 1 1 1 2 5

Ondersteuning 
besluitmakingsactiviteit
en en inspanningen van 
DG groepen

1 4 5

Geen proces Beginnend 
proces

Gevestigd 
proces

Beheerd 
proces

Geoptimaliseerd 
proces

Geen 
mening

Control

Level 

Kwalificatie

Tabel 11 Score DGRRMM 
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Ondersteuning 
definitie en 
framing data 
issues

2 2 1 5

Ondersteuning en 
coördinatie bij 
DG en 
stewardship 
activiteiten

1 1 3 5

Vertalen 
strategische 
doelstellingen 
naar beleidslijnen

1 2 1 1 5

Definieert data 
elementen 
volgens 
bedrijfsvereisten 
en definieert 
nauwkeurigheid, 
consistentie en 
tijdigheid van 
kritieke informatie

3 2 5

Naleving normen 
gegevensbeheer

2 1 2 5

Aansturen 
datamanagement 
op gebied van 
consensus 
bereiken, 
documentatie en 
metadata

2 1 1 1 5

Operationele 
sturing en 
coördinatie

2 1 2 5

Ondersteuning 
databeleid

1 1 2 1 5

Delen expertise 
en technische 
inzichten in 
informatieketen 
en 
gegevensstromen 
tussen applicaties

1 2 2 5

Optimalisatie 
werkmethoden en 
kwaliteitsnormen

1 2 1 1 5

Waarborging 
verbeteren en 
bruikbaarheid 
datakwaliteit, 
interoperabiliteits
normen en 
naleving 
integriteit 
gegevens in 
systemen

1 4 5

Verantwoordelijk 
voor data en het 
breed 
communiceren 
van vereisten en 
risico's in 
respectievelijke 
unit

5 5
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Algemene bevindingen 

Eén bedrijfsonderdeel scoort aanzienlijk lager op diverse kwalificaties ten opzichte van de overige 
bedrijfsonderdelen. De organisatie is echter qua grootte in sommige vergelijkingen groter dan de andere 
bedrijfsonderdelen. De organisatie heeft een data governance structuur en enkele rollen toegewezen, maar dit 
bevindt zich niet op het niveau van alle overige onderdelen. Het merendeel van de verantwoordelijkheden en 
taken is belegd bij een drietal personen, zoals: Data Quality Officer, Chief Data Officer en Data Board. De 
overige onderdelen daarentegen hebben meerdere rollen en data governance groepen, zoals Chain Data 
Stewards, Data Governance leader, Data Governance Office, Data Governance Council, etc. Ook is te zien dat 
afhankelijk van de data governance structuur de verantwoordelijkheden divers zijn belegd en daardoor 
verschillende activiteiten kent. Ook ligt de verantwoordelijkheid niet altijd waar de literatuur dat wel aangeeft. 

Strategische sturing 

Binnen deze dimensie valt op dat de organisatie die zelfstandig opereert wel een data governance structuur 
kent en een data board, maar dit bevindt zich nog in een opstartende fase. Alle overige bedrijfsonderdelen 
hebben wel een data governance structuur dat staat en opereert. Opmerkelijk is dat twee experts afkomstig 
van hetzelfde onderdeel dit afwijkend beoordeeld. Volgens een expert is de Chief Data Officer rol een aantal 
jaren geleden opgericht en ingevuld, en is die ook verantwoordelijk voor de strategische sturing. Dit is ook 
vastgelegd in beleidsstukken. De ander expert bevestigt dit, maar geeft ook aan dat men in de praktijk hier 
onvoldoende tijd heeft voor de uitvoering. Volgens deze expert is de verantwoordelijkheid ook nog niet 
volledig beheerst. Daarbij valt ook te zien dat bij een ander bedrijfsonderdeel dit belegd is bij een groep: Data 
Governance Commitee waar dit juist bij de ander toegewezen is aan een individu. Een expert geef ook aan dat 
bedrijfsonderdelen afzonderlijk een data governance ingericht hebben met daarin eigen structuren en 
overleggen. Er is een specifiek rol ‘Chain Datasteward’ dat een bedrijfsonderdeel vertegenwoordigt en 
samenwerkt met Chain data stewards van andere bedrijfsonderdelen als er aangelegenheden zijn die 
bedrijfsoverstijgend zijn.  

Organisatie Coördinatie 

De scores gegeven door de experts wijken in de meeste gevallen maximaal een level van elkaar af. Een 
organisatie scoort op ‘afstemming en aansturing datamanagement en organisatie doelen’ aanzienlijk lager ten 
opzichte van de overige bedrijfsonderdelen. De expert geeft aan dat er geen data governance council bestaat 
en dat dit momenteel een taak is voor de Data Quality Officer. Een ander expert geeft voor zijn onderdeel wel 
aan dat het belegd is bij de data governance council. Opmerkelijk is dat een expert aangeeft dat er geen 
overkoepelend data governance doel bestaat, maar dat dit business unit gedreven is. Bij ‘Implementatie Data 
Governance’ valt op dat enkel een bedrijfsonderdeel geoptimaliseerd scoort. De expert geeft aan dat de 
implementatie destijds gebeurd is in samenwerking met een externe partner waarbij een data governance 
model is opgesteld. Dit model is vervolgens getoetst op de aaneensluiting op de organisatie. Dit is dus ook 
gedaan met naamgevingen van rollen. Voor deze kwalificaties bevestigen de twee experts van hetzelfde 
onderdeel de score op deze kwalificatie. Bij het ‘toewijzen rollen en verantwoordelijk’ bestaan er RACI’s. Dit 
staat voor Responsible, Accountable, Consulted en informed. Dit wordt gebruikt om de rollen en 
verantwoordelijkheden vast te leggen. Een bedrijfsonderdeel gaat een stap verder en gebruikt een data 
governance software om deze toegewezen rollen vast te leggen waar de anderen dat niet doen. Het evalueren 
van data governance kent zijn eigen vormen en frequentie bij de bedrijfsonderdelen. Een bedrijfsonderdeel 
evalueert dit bijvoorbeeld op zijn minst een keer per jaar waar een anders bedrijfsonderdeel elk kwartaal doet.  
Bij kwalificaties ‘Controle en naleving op beleid, regelgeving, privacy, informatie en data- en gegevenskwaliteit’ 
wordt gevarieerd gescoord, maar valt op dat elk expert aangeeft dat de verantwoordelijkheid over meerdere 
rollen is belegd. Voor het ‘aansturen en ondersteunen data stewards’ zijn de scores verspreid waarbij de 
laagste ‘Beginnend proces’ is en de hoogste ‘Geoptimaliseerd proces’. Hier valt op dat de twee experts van 
hetzelfde bedrijfsonderdeel afwijkend scoort. De een beoordeelt dit met ‘Geoptimaliseerd proces’ en de ander 
met ‘Beginnend proces’. Volgens een expert vindt aansturing plaats door de Data Quality Officer, maar ligt de 
eindverantwoordelijkheid bij de Chief Data steward.  
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De andere expert geeft aan de data steward hiërarchisch wordt aangestuurd door de manager, maar dat deze 
onder een data owner valt. Richtlijnen komen echter wel via de Data Quality Officer. Ondersteuning vindt op 
zijn beurt plaats door een gedelegeerd data-eigenaar en wordt er gestuurd op doelen.  De enige kwalificatie 
waar elk expert hetzelfde scoort (beheerd proces) is ‘Definiëren en afstemming data governance kader en 
doestellingen’.   

Strategische besluitvorming 

Volgens drie experts is ‘aansturen data stewardship teams en het voorzitten van een comittee’ een 
geoptimaliseerd proces. Hierin valt op dat de verantwoordelijkheid belegd is over diverse rollen: Chain Data 
Steward, Data Governance Board en Data Quality Officer. Aansturing vindt over het algemeen plaats door 
overleg die periodiek plaatsvindt. Op de overige twee kwalificaties: ‘Beoordeling veranderingen in referentie 
datawaarden en datamodellen’ en ‘Beoordeling data-applicatie vereisten, datakwaliteit analyses en audits’ zijn 
de scores divers. Hierbij valt op dat een expert voor de tweede kwalificatie aangeeft dit niet bij een rol is 
belegd. Het is verdeeld over data stewards en data architect afhankelijk van het onderwerp. Voor de derde 
kwalificatie geeft de expert aan dit niet belegd is bij een data governance rol, maar bij een systeemeigenaar. Er 
bestaat hiervoor een zogenoemde Business Impact Analyses (BIA) voor. Dit zijn strikte en ingerichte processen 
waar een assessment mee wordt gedaan. 

Domein coördinatie 

Een bedrijfsonderdeel scoort ‘geen proces’ op domein coördinatie, omdat dit niet plaatsvindt en ook geen 
verantwoordelijke voor is. Twee experts beoordelen dit voor hun bedrijfsonderdeel als ‘geoptimaliseerd 
proces’. In beide gevallen is dit belegd bij een groep: Datamanagementteam of Data Governance Office. Het 
datamanagementteam is hierin meer faciliterend waar de Data Governance Office meer sturend is en 
begeleiding biedt door middel van standaarden, procedures en middelen. Vier experts beoordelen 
‘Geoptimaliseerd proces’ op ‘Ondersteuning besluitmakingsactiviteit en inspanningen van DG groepen. Hierbij 
valt op dat drie van de vier experts aangeven dat de verantwoordelijkheid ook belegd is bij de data governance 
office. De activiteiten zijn hierin wel overlappend, zoals het voorbereiden van afspraken, er worden notulen 
gemaakt, besluitmakingsactiviteiten worden voorbereid. ‘Ondersteuning definitie en framing data issues’ 
scoort gemiddeld waarbij enkel een bedrijfsonderdeel ‘geoptimaliseerd proces’ scoort. Verder wordt door drie 
experts beoordeeld dat hun onderdeel ‘Geoptimaliseerd proces’ scoort op ‘Ondersteuning en coördinatie bij 
DG en stewardship activiteiten’.  

Tactische besluitvorming 

Het ‘vertalen van strategische doelstellingen naar beleidslijnen’ gebeurt volgens een expert door business 
analisten. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van beleidslijnen en doen dit samen met collega’s van 
Legal. Data stewards hebben enkel een uitvoerende rol hierin om toe te zien dat het beleid wordt uitgevoerd. 
Een expert beoordeeld ‘Beheerd proces’ op ‘Aansturen datamanagement op gebied van consensus bereiken, 
documentatie en metadata’. Volgens deze expert is er een meta data standard opgericht. De data governance 
office ziet erop toe dat deze wordt nageleefd en het document wordt periodiek herzien. De overige 
bedrijfsonderdelen scoren lager en wordt aangegeven dat dit juist over meerdere rollen belegd is.  

Operationeel planning 

‘Operationele sturing en coördinatie’ scoort divers op de volwassenheidslevels. Het wordt beoordeeld als 
‘beginnend proces’ volgens twee experts.  Ook is dit een verantwoordelijk volgens hen dat juist over meerdere 
rollen belegd is. Volgens twee experts is dit als ‘geoptimaliseerd proces’ beoordeeld en is dit wel belegd bij een 
rol zoals Data steward/Chain Data steward of Data Governance Office. Geen enkel bedrijfsonderdeel heeft dit 
belegd bij de data governance leader. Dit geldt ook voor de kwalificatie ‘Ondersteuning databeleid’. Volgens 
twee experts is dit belegd bij de Data Quality Officer. Volgens de overige experts behoort dit bij een data 
steward of juist over meerdere rollen.  
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Operationeel besluitvorming 

Het ‘delen van expertise en technische inzichten in informatieketen en gegevensstromen tussen applicaties’ 
scoort gevarieerd. In een organisatie is de verantwoordelijkheid belegd bij de Data Architect en bij de ander bij 
de Technical Data Steward. Deze dient als een aanspreekpunt voor vragen maar ook voor verzoeken omtrent 
data in applicaties. Deze rol ondersteunt data owners/users, omdat deze de databron goed begrijpt, het 
proces en de relatie tot functionele business terms. Voor elk systeem is een technical data steward 
verantwoordelijk. Er bestaan ook een overzicht met alle applicaties en hoe deze met elkaar gelinkt is. Er zijn 
data flowcharts waarin te zien welke datastromen er zijn en welke system daarbij betrokken zijn of andere 
systemen. De Data Architect deelt ook deze kennis. Bij ‘Optimaliseren van werkmethoden en 
kwaliteitsnormen’ valt op dat enkel een organisatie ‘Geoptimaliseerd proces’ scoort waar de andere juist op 
‘geen proces’ dan wel beginnend proces’ zitten. Echter, is dit enkel beoordeeld voor het onderdeel 
kwaliteitsnormen. De expert heeft aangegeven dat dit werkmethoden een apart proces is en daarom bij een 
aparte rol is belegd. ‘Waarborging verbeteren en bruikbaarheid datakwaliteit, interoperabiliteitsnormen en 
naleving integriteit gegevens in systemen’, scoort beheerd proces. Hier valt op dat de verantwoordelijkheden 
bij diverse rollen zijn belegd en daarom ook diverse activiteiten kent. Ook valt op dat alle onderdelen op 
‘beheerd proces’ scoren op de kwalificatie ‘Verantwoordelijk voor data en het breed communiceren van 
vereisten en risico's in respectievelijke unit’. Iedere expert geeft aan dat dit bij de data owner is belegd, maar 
hier valt op dat de activiteiten van elkaar verschillen per bedrijfsonderdeel. 

5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 

5.1 Discussie – reflectie 
 
In deze paragraaf worden de bevindingen bediscussieerd.  
 
Discussie 

Dimensies en kwalificaties 

De dimensies en de kwalificaties in het volwassenheidsmodel zijn als relevant bevonden door de experts. Er 
zijn echter een aantal opvallende resultaten. Een expert geeft aan dat ‘Implementatie Data Governance' niet 
relevant is. Het zou relevant zijn als het zou gaan om verbeteringen en de implementatie daarvan. Korhonen et 
al. (2013) benoemd specifiek dat implementatie van data governance een verantwoordelijkheid is van de data 
governance council. Echter, het wordt ook duidelijk dat data governance een dynamische structuur kent en 
mede gedreven wordt door wetgeving. Dit wordt zelf door experts bevestigd. Verder onderzoek is nodig om te 
bepalen of het implementeren van verbeteringen al deel uitmaakt van de data governance council, of dat dit 
een separate verantwoordelijkheid is. Dit haakt verder op ‘Implementatie van besluiten van DG Council en 
management’. Het zou enkel relevant zijn wanneer voldoende geïmplementeerd zou worden. De Chief 
Steward is de voorzitter is van een data governance council met de verantwoordelijkheid voor het toepassen 
van besluiten. De rol houdt ook in dat er gezorgd wordt voor handhaving en naleving op beleid, regelgeving, 
privacy, informatie en data- en gegevenskwaliteit (Korhonen et al., 2013; Wende, 2007). Hiermee kan 
verondersteld worden dat en Chief Steward continu besluiten doorvoert juist omdat data governance geen 
statisch structuur kent. ‘Controle en naleving op beleid, regelgeving, privacy, informatie en data- en 
gegevenskwaliteit’ wordt relevant bevonden, maar wordt duidelijk dat deze kwalificatie te breed is. Mogelijk 
heeft de organisatie grootte te maken met de manier waarop onderdelen zijn georganiseerd als ook de 
verantwoordelijkheden. Ook is niet alles aan data governance gerelateerd. Dit biedt daarom een opening voor 
een vervolgonderzoek om inzicht te krijgen waarom dit behoort bij de Chief Steward. Tot is het delen van 
technische inzichten en gegevensstromen een belangrijk element van data governance, omdat zij als partner 
dienen voor business data stewards. Het zijn technische IT-professionals dat met name focust op technische 
data elementen en definities. Zij hebben de belangrijke taak om de IT perspectief naar de data governance 
council te brengen (Korhonen et al., 2013).  
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Het is daarom opmerkelijk dat genoemd is dat dit niks met data governance te maken heeft. Mogelijk is dit te 
verklaren omdat Technical data stewards niet bekend is bij dit bedrijfsonderdeel.   

Volwassenheidlevels 

De conclusie over het geheel is dat de volwassenheidslevels relevant zijn desondanks viel het volgende op. De 
verantwoordelijkheid niet altijd bij een rol belegd, of zou juist ook niet bij een rol belegd moeten zijn. Zo is het 
'Implementeren van besluiten van DG Council en management’ niet een verantwoordelijkheid voor één rol. Dit 
druist tegen hetgeen wat Korhonen et al. (2013) stelt, namelijk dat een Chief Steward de voorzitter van een 
data governance council is en ook verantwoordelijk voor implementatie van besluiten die genomen zijn door 
de data governance council.  Een mogelijke oorzaak hiervan zou kunnen zijn is dat de organisatie een 
afwijkende data governance structuur kent. ‘Controle en naleving op beleid, regelgeving, privacy, informatie 
en data- en gegevenskwaliteit’ is een brede verantwoordelijkheid. De Chief steward zou niet de 
verantwoordelijke zijn, omdat dit bij de (eerstelijns) is belegd. Korhonen et al. (2013) benoemd nadrukkelijk 
dat een Chief steward de verantwoordelijkheid heeft om te contoleren of naleving plaatsvindt. Deze rol is 
namelijk een van de rollen die op datakwaliteit toeziet (Wende, 2007). Als laatste wordt duidelijk dat 
‘Ondersteuning databeleid’ geen verantwoordelijke zou moeten hebben, omdat dit bij de operatie zelf is 
belegd. Echter, het creëren en bedenken van beleid is wel de verantwoordelijkheid van een data governance 
rol. Volgens Abraham et al. (2019)  is dit wel een verantwoordelijkheid van een data governance leader. 
Opmerkelijk is dat de expert die zelf de rol data governance vervult hier een ander beeld van heeft, omdat dit 
expertise van diverse rollen behoeft.  

Volwassenheid van de organisatie 

Voorafgaand het onderzoek was de veronderstelling dat de organisatie volwassen zou zijn in data governance 
in algemene zin en ook op dit deelonderwerp. De voornaamste reden hiervoor is de sector waarin het bedrijf 
zich in bevind en de strenge wet- en regelgeving. Dat de organisatie volwassen is op veel aspecten wordt 
bevestigd met het DGRRMM. Omdat experts vertegenwoordigd waren uit diverse bedrijfsonderdelen was 
vergelijking mogelijk. Hieruit vielen een aantal dingen op. Er is een bedrijfsonderdeel dat zelfstandig opereert 
en de volwassenheid van deze organisatie is significant lager dan de rest. Data governance bestaat nog niet 
lang bij de organisatie. Dit was ook te zien in de bestaande data governance rollen en verantwoordelijkheden. 
Men is wel actief bezig om dit verder vorm te geven en breder op te zetten. De overige organisaties hebben 
elk hun eigen data governance structuur waarin ook verschillen zijn. Zo valt op dat de rol Technical Data 
Steward bij een organisatie onder een ander naam bestaat en bij de ander onder dezelfde naam. Data 
Governance Leader is enkel bij een organisatie een officiële data governance rol en bij het ander 
bedrijfsonderdeel weer niet. Kortom, niet alle rollen bestaan en zijn ingevuld. Hier viel op dat ondanks een rol 
niet bestond of was vervuld, de verantwoordelijk wel belegd was. In essentie zijn de meeste verantwoordelijk 
belegd. Niet in alle gevallen was dit een data governance rol.  

Op basis hiervan zijn de volgende interpretaties gedaan: 

• Niet elke rol voert heeft verantwoordelijkheden zoals deze is benoemd in literatuur 
• Verantwoordelijkheden zijn niet altijd bij dezelfde rol belegd 
• Verantwoordelijkheden kunnen verdeeld zijn over diverse rollen 
• De omvang van de organisatie speelt mogelijk een rol in de manier waarop rollen en 

verantwoordelijkheden zijn toegewezen geformuleerd. 
• Data Governance rollen en de invulling daarvan varieert per organisatie. 
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Reflectie 

- Één expert heeft 2 jaar ervaring met data governance waar initieel het doel was enkel experts te 
interviewen met meer dan 5 jaar ervaring.  

- De geplande tijd voor het interview per deelnemer is niet gehaald vanwege de omvang van het 
volwassenheidsmodel. In plaats van een interview van 2 uur per deelnemer heeft dit geresulteerd in 2 
interviews van 2 uur. In uitzonderlijke situaties zijn aanvullende afspraken gemaakt. 

- Niet alle stappen van het procedureel model van (Becker et al., 2009) zijn volledig uitgevoerd 
vanwege beperkte tijd waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden. Zo kon bijvoorbeeld tussentijds 
geen feedback verkregen worden op het model ter verbetering. 

- Vanwege de omvang van het model en de tijdsduur voor de interviews is er enigszins een bepaald 
druk geweest tijdens de interviews. 

- Als gevolg van het bovenstaande is er soms onvoldoende tijd geweest voor verdiepende vragen. 
+ Het DGRRMM is het eerste volwassenheidsmodel voor rollen en verantwoordelijkheden binnen data 

governance waarmee de volwassenheid voor dit deelonderwerp bepaald kan worden. 
+ Het DGRRMM heeft nieuwe inzichten opgeleverd in hoe organisaties haar rollen en 

verantwoordelijkheden invult en administreert.  
+ Vanwege de pandemie (COVID-19) hebben niet alle interviews fysiek plaatsgevonden, maar is dat wel 

gebeurd indien de omstandigheden dat toelieten. 

Op basis van de discussie en reflectie wordt geconcludeerd dat het volwassenheidsmodel volledig is getoetst. 
Het DGRRMM is hiermee daarom een valide meetinstrument dat ingezet kan worden om het deelonderwerp 
‘rollen en verantwoordelijkheden’ binnen data governance te meten bij een organisatie. Vanwege de omvang 
van het model is tijdsdruk ontstaan tijdens de interviews. Desondanks zijn alle antwoorden getoetst en 
gevalideerd met elk expert. Indien een gegeven antwoord ontbrak of onvoldoende was, is de expert altijd in de 
gelegenheid gesteld om dit aan te vullen. Hiermee is de validiteit geborgd.  

5.2 Conclusies 
 

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en het valideren van een volwassenheidsmodel voor het aspect 
rollen & verantwoordelijkheden en data stewardship. De probleemstelling was daarom als volgt: Data 
governance wordt niet nauwkeurig gemeten in organisaties, omdat data governance 
volwassenheidsmodellen incompleet zijn door gebrek aan dimensies en omdat ze niet gevalideerd zijn in de 
praktijk.  

De hoofdvraag van het onderzoek was als volgt: Hoe wordt het aspect rollen & verantwoordelijkheden 
binnen het data governance domein in een organisatie beoordeeld? 

Deze hoofdvraag wordt beantwoord met de volgende twee empirische deelvragen: 

1. Hoe wordt de juistheid van het volwassenheidsmodel van dimensie rollen & verantwoordelijkheden 
en data stewardship als onderdeel van data governance beoordeeld? 

2. Hoe geschikt is het volwassenheidsmodel van dimensie rollen & verantwoordelijkheden en data 
stewardship als onderdeel van data governance in de praktijk? 

 
Deelvraag 1: 

- Alle dimensies en kwalificaties hebben in ieder geval een relevantie score die door 3 of meer experts 
zijn gegeven. 

- De volwassenheidslevels zijn door de experts als logisch en consistent bevonden. Echter zijn niet alle 
verantwoordelijkheden bij een rol belegd. 
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Deelvraag 2:  

- Het model is gevalideerd met 5 experts uit de praktijk  
- Het volwassenheidsmodel is ontwikkeld met behulp van het procedureel model van Becker. 
- Met behulp van het volwassenheidsmodel is het deelonderwerp rollen & verantwoordelijkheden 

beoordeeld. 

De antwoorden op de deelvragen vormen gezamenlijk het antwoord op de hoofdvraag: Hoe wordt het aspect 
rollen & verantwoordelijkheden binnen het data governance domein in een organisatie beoordeeld? Met 
behulp van het procedureel model van Becker is het DGRRMM opgezet. Met dit volwassenheidsmodel kan een 
organisatie het deelonderwerp rollen & verantwoordelijkheden binnen data governance in haar organisatie 
meten. Het model is gebaseerd aspecten van werkzaamheden waar vervolgens specifieke data governance 
rollen aan toegewezen zijn. Deze rollen hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid. Door specifieke vragen 
naar objectieve en feitelijke argumenten en aan wie de verantwoordelijkheid belegd is, wordt beoordeeld 
waar een organisatie op een bepaald kwalificatie scoort. Ook wordt hiermee beoordeeld of rollen en 
verantwoordelijkheden ontbreken. 

5.3 Aanbevelingen voor de praktijk 
 
Met het DGRRMM is een organisatie capabel om het deelonderwerp rollen & verantwoordelijkheden te 
meten. Een aanbeveling voor in de praktijk is het onderzoeken en raadplegen van documentaties. Verwacht 
wordt dat het de gegeven antwoorden verder onderbouwd.  Ook geeft dit extra inzicht in de mate van 
volwassenheid. Tot slot is verder onderzoek nodig om de generaliseerbaarheid en validiteit van het DGRMM te 
vergroten. 

5.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek  
 
Het DGRRMM is groot qua omvang en daarom is nader onderzoek nodig voor de beoordeling voor verdere 
consolidatie van het model. Ook wordt nader onderzoek aanbevolen voor het beoordelen of 
verantwoordelijkheden noodzakelijk bij een rol belegd moet zijn, omdat organisaties steeds flexibeler werken 
en zijn. Een derde aanbeveling is het onderzoeken in hoeverre een organisatie grootte een invloed heeft op de 
manier waarop rollen en verantwoordelijkheden zijn gericht. Ook is verder onderzoek ook nodig om de 
externe validiteit van het DGRRMM te vergroten, omdat deze enkel bij een organisatie is uitgevoerd. Tot slot is 
het DGRRMM een beschrijvend volwassenheidsmodel. Onderzocht zou kunnen worden of er richtlijnen 
geïmplementeerd zou kunnen worden in het model. Een organisatie zou hiermee weten wat er gedaan moet 
worden om op een bepaald gebied te groeien. 
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7 Bijlages 

7.1 Bijlage 1: Stappenplan literatuuronderzoek 

 

Figuur 1 SLR - Bron: (Okoli & Schabram, 2010) 
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7.2 Bijlage 2: Synthese rollen en verantwoordelijkheden in data governance  

 
Tabel 1 Overzicht rollen en verantwoordelijkheden binnen data governance 

Domein/level Rol Verantwoordelijkheden Bron 
 Executive 

sponsor 

 

- De executive sponsor biedt strategische 
richting, organisatie prioritering en 
financiering voor datamanagement 
activiteiten.  

(Abraham et al., 2019) 

 - Biedt noodzakelijke betrokkenheid van 
het topmanagement en dus stelt het in 
staat om data governance programma 
op te zetten door de organisatie 

- Biedt financiering voor data governance 
en is verantwoordelijk voor het 
definiëren, communiceren en het 
overzien van missie, datastrategie en 
beleid. 

- Begeleidt het opzetten van meer 
tastbare governance regels  

(Korhonen et al., 2013) 

 Data Governance 
leader 

- Is verantwoordelijk voor het dagelijkse 
management van het data governance 
programma 

- Biedt begeleiding met betrekking tot 
ontwerp, opleveringen en onderhoud 
van data en overziet compliance met 
databeleid. 

- Coördineert taken voor data stewards 
en biedt periodiek rapporten over data 
governance prestaties 

(Abraham et al., 2019) 

 Data Owner - Verantwoordelijk voor datagegevens in 
hun business unit 

- Communiceert breed data vereisten en 
risico’s. 

(Abraham et al., 2019) 

 
 
 
 

Data Governance 
council 

- Is verantwoordelijk voor vestigen van 
strategische richting voor het algehele 
data governance programma en stemt 
dit af met de organisatie doelen 

- Monitort het data governance 
programma inclusief doorlopende 
verbeteringen 

(Abraham et al., 2019) 

 - Draagt organisatie breed de autoriteit 
over datamanagement en doelen. 

- Verantwoordelijkheden liggen dicht bij 
implementatie van data governance 

- Verantwoordelijk voor het vertalen van 
strategische intentie van het 
topmanagement, dat vertegenwoordigd 
is door executive sponsor, naar meer 
tastbare regels en doelen 

- Definieert strategisch raamwerk voor 
data governance en de implementatie 
ervan.  

- Formuleert data governance 
mechanismes en strategie en verzekert 

Korhonen, Melleri, 
Hiekkanen, & Helenius, 
2014) 
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dat deze aansluit met de organisatie 
missie en strategie 

- Wijst rollen, verantwoordelijkheden en 
autoriteit toe op verschillende levels. 

- Biedt mechanismes voor coördinatie, 
communicatie, informatie delen, 
prioritering, conflictoplossingen en legt 
verantwoording af voor de succesvolle 
implementatie van alle data governance 
inspanningen op organisatie-, divisie-, 
groep- en projectniveau 

- Coördineert, beheert en monitort de 
ontwikkeling van een organisatie brede 
audit en controleprocedures en data 
standaarden en beleid.  

 Data Governance 
office 

- Ondersteunt de governance en 
besluitmakingsactiviteiten van data 
stewardships teams en de data 
governance council  

- Zet communicatiekanalen op, bereid 
vergaderingen voor, coördineert 
probleemoplossingen en onderwijst 
belanghebbenden.  

(Abraham et al., 2019) 

  - Steunt inspanningen van data 
governance council, data stewardships 
steering committee en data 
stewardships team 

(Korhonen et al., 2013) 

 Data Producer - Creëert data of aggregeert en 
onderhoud data gecreëerd door 
anderen.  

(Abraham et al., 2019) 

 Data Consumer - Gebruikt data (Abraham et al., 2019) 
 Coordinating 

Data Stewards 
- Verantwoordelijk voor het bieden van 

zakelijkleiderschap voor hun data 
stewardships teams en identificeert 
business data stewards kandidaten voor 
die teams.  

- Beoordeelt en keurt veranderingen 
omtrent referentie datawaarden en 
betekenissen 

- Beoordeelt en keurt logische 
datamodellen 

- Verzekert dat applicatie data vereisten 
worden voldaan 

- Beoordeelt datakwaliteit analyses en 
audits 

(Korhonen et al., 2013) 

 Chief Steward - Zit de commitee voor en eventueel 
andere tijdelijke deelnemers, zoals 
executive sponsor, process owners en 
business unitmanagers 

- Verantwoordelijk voor toepassen van 
besluiten genomen door Data 
Governance Council in de praktijk 

- Verantwoordelijk voor de handhaving 
van normen, vaststellen van 
datakwaliteit metrieken en 
doelstellingen voor gegevenskwaliteit. 

(Korhonen et al., 2013) 
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-  Verantwoordelijk voor het verzekeren 
dat regelgeving, privacy en informatie 
uitwisseling wordt nageleefd. 

- Zorgt ervoor dat data stewards werken 
aan overeengekomen data governance 
besluiten en de implementatie hiervan 
en helpt in conflicten 

 - Verantwoordelijk voor het omzetten van 
besluiten van het management naar de 
praktijk 

- Controleert de toepassing van normen, 
helpt bij de vaststelling van 
meetmethoden en doelstellingen voor 
gegevenskwaliteit  

- Zorgt ervoor dat het beleid over 
regelgeving, privacy en informatie-
uitwisseling wordt nageleefd.  

- Verantwoordelijk voor de leiding van 
alle data stewards en helpt hen ook bij 
het afdwingen van hun mandaat 

(Wende, 2007) 

 Data Steward 
Facilitator 

- Helpt business data stewards en 
coördineert data governance en 
stewardship activiteiten, zoals 
aankondigen en inplannen van 
afspraken, beheren en coördineren van 
probleemoplossingen van data issues. 

- Assisteert in definitie en framing van 
data issues en oplossingsalternatieven 
en assisteert in de definitie van data 
managent beleid en standaarden.  

(Korhonen et al., 2013) 

 Architects - Houdt zich bezig met het ontwerpen en 
coördineren van de integratie van 
passende gegevensbeheer aspecten in 
informatiesystemen, overeenkomstig de 
respectieve beleidslijnen, normen en 
richtlijnen. 

(Wende, 2007) 

 

 Data Quality 
Board 

- Definieert het kader voor data 
governance voor de hele onderneming. 

- Definieert de rollen, 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden op het gebied van 
datakwaliteit, met de steun van de 
executive sponsor 

- Stelt de top-down strategische 
doelstellingen vast en zorgt ervoor dat 
deze in overeenstemming zijn met de 
missie en doelstellingen van de 
organisatie.  

- Ontwikkelt en stuurt het bestuur 
bedrijfsbrede normen, regels, 
beleidslijnen, processen en richtsnoeren 
om de voortdurende verbetering van de 
gegevenskwaliteit te waarborgen.  

- Communiceert met het uitvoerend 
management en voorziet het in 
mechanismen voor coördinatie, 

(Wende, 2007) 
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communicatie, informatie-uitwisseling, 
prioritering en conflictoplossing.  
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7.3 Bijlage 3: Synthese rollen en verantwoordelijkheden data stewardship 
 

Tabel 2 Overzicht verantwoordelijkheden van data stewardship 

Domein Rol Verantwoordelijkheden Auteurs 
Data Principles Datasteward 

 
- Bepaalt data gebruik voor 

organisatie 
- Bepaalt mechanismen voor 

het communiceren zakelijk 
gebruik van data op 
permanente basis. 

- Bepaalt wat het gewenste 
gedrag is voor het gebruiken 
van data als activa 

- Bepaalt hoe kansen voor het 
delen en hergebruik van data 
wordt geïdentificeerd  

- Bepaalt hoe regelgeving het 
zakelijk gebruik van data 
beïnvloedt.  

(Khatri & Brown, 2010) 

Strategic 
Decision-Making  

 

- Voert de ontwikkelde normen 
en beleidslijnen uit en moet 
ervoor zorgen dat de gegevens 
en de metadata accuraat, 
toegankelijk, bruikbaar en 
actueel zijn 

(Korhonen et al., 2013) 

Tactical Decision-
Making  

 

Business Datasteward/ 
Domain Datasteward 
 

- Zijn verantwoordelijk voor de 
definitie, nauwkeurigheid, 
consistentie en tijdigheid van 
kritieke informatie binnen hun 
werkgebied 

- Definieert data-elementen en 
-waarden volgens de 
bedrijfsvereisten 

- Vertaalt de strategische 
doelstellingen van de data 
governance council en de chief 
steward in beleidslijnen die 
systematisch werk garanderen 
en de open, discretionaire 
besluitvorming op 
operationeel niveau reguleren. 

(Korhonen et al., 2013) 
 
 
 
 

Data Quality - Verantwoordelijk voor de 
naleving van de normen voor 
gegevensbeheer, met inbegrip 
van de communautaire 
normen voor metagegevens 
en beleid inzake 
gegevenskwaliteit 

- Begeleidt andere stewards en 
teamleden die zich 
bezighouden met 
documentatie en metadata, 
en andere belangrijke 
belanghebbenden op het 
gebied van datamanagement 

(Peng et al., 2016) 
 



45 
 

en helpt bij het definiëren van 
eisen op het gebied van 
datamanagement. 

Policy, standards, 
strategy  

 

- Vervult de rol van business 
data steward voor een breed 
gedeelde data 

- Werkt samen met andere 
business data stewards als 
stakeholders om consensus te 
bereiken voor aanbevelingen 
voor domein data 

(Hooi-Ten Wong et al., 
2020) 
 

Operational 
Decision-Making  

 

Technical Datasteward 
 

- Verschaft inzicht in de 
technische details en 
mogelijkheden van de 
ondersteunende IT-systemen, 
samen met informatie over de 
gegevensstromen tussen de 
verschillende systemen. 

- Brengt het IT-perspectief naar 
gegevensbeheer: technische 
definities van 
gegevenselementen, 
gegevensformaten, metadata 
standaarden 

- Optimaliseert de 
werkmethoden en 
kwaliteitsnormen en het 
beheersen van afwijkingen van 
de aanvaardbare 
prestatiegrenzen. 

(Korhonen et al., 2013) 
 

Data Quality - Waarborgt en verbeterd de 
kwaliteit en bruikbaarheid van 
gegevens bestaande in 
software en systemen en de 
begeleiding hiervan, 

-  Zorgt ervoor dat de 
gemeenschappelijke 
interoperabiliteitsnormen 
worden nageleefd, de 
integriteit van gegevens te 
gewaarborgd wordt tijdens 
systeem- en technologie-
upgrades, en stelt 
systeemeisen vast voor andere 
stewards, leden van het 
ontwikkelingsteam, en andere 
belangrijke belanghebbenden. 

(Peng et al., 2016) 
 

Policy, standards, 
strategy  

 

- Biedt expertise voor 
applicaties, ETL, dataopslag en 
andere links in de 
informatieketen.  

(Hooi-Ten Wong et al., 
2020) 
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7.4 Bijlage 4: Interactie tussen data stewards 
 

 

 

Figuur 2  Interaction among data stewards – Bron: (Hooi-Ten Wong et al., 2020) 
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7.5 Bijlage 5: Algemene ontwerpprincipes voor een volwassenheidsmodel 
 

 

Figuur 3 General Design Principles – Bron: (Poeppelbuss & Roeglinger, 2011) 
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7.6 Bijlage 6: Stappenplan voor het ontwikkelen van een volwassenheidsmodel 

 
 

 
Figuur 4 Procedure model for developing maturity models – Bron: (Becker et al., 2009) 
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7.7 Bijlage 7: Zes-stappen-plan voor het ontwerpen van een volwassenheidsmodel 
 

 

Figuur 5 A Six-Step Procedure for Set Theoretical Maturity Models – Bron: (Lasrado et al., 2016)  
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7.8 Bijlage 8: Data Governance volwassenheidsmodellen uit de literatuur 
 

Tabel 3 Data Governance volwassenheidsmodellen 

Titel Auteurs Toelichting 
A Data Governance Maturity 
Evaluation Model for government 
departments of the Eastern Cape 
province, South Africa 

(Olaitan et al., 2019) Dit artikel bediscussieerd het 
kritieke geluid van een data 
governance programma voor 
overheidsafdelingen in Zuid 
Afrika. Een conceptueel data 
governance maturity model is 
voorgesteld.   

Data Governance Maturity 
Assessment at PT. XYZ. Case Study 
: Data Management Division 

(Permana & Suroso, 2018) Dit artikel heeft als doel het 
volwassenheidslevel van de 
organisatie te meten om 
problemen van data governance 
in het datamanagement divisie te 
adresseren. De verkregen 
resultaten tonen een gap tussen 
de huidige maturity level met het 
level dat nog niet behaald is. 
 

 

 
Data Governance Maturity Model 
for Micro Financial Organizations 
in Peru 

(Rivera et al., 2017) Dit artikel heeft als doel het 
opzetten van een 
volwassenheidsmodel maar 
specifiek gericht op micro 
financiële organisaties in Peru. 
Het volwassenheidsmodel is 
gebaseerd op een analyse van 
bestaande volwassenheidsmodel. 
Vervolgens zijn de sterke- en 
zwakke punten geïdentificeerd en 
dit heeft als beginpunt gediend 
om een data governance model 
op te zetten. Dit model is 
gebaseerd op domein integratie, 
de standaardisatie van 
volwassenheidslevel, de 
consolidatie van evaluatie criteria 
en de afstemming van micro 
financiële sector.  
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7.9 Bijlage 9: Data stewardship volwassenheidsmodellen uit de literatuur 
 

Tabel 4 Overzicht data governance volwassenheidsmodellen 

Titel Auteurs Toelichting 
A unified framework for 
measuring stewardship 
practices applied to 
digital environmental 
datasets  

 

(Peng et al., 2015) In dit artikel wordt een model gepresenteerd voor 
de beoordeling van de volwassenheid van data 
stewardship in de vorm van een matrix voor digitale 
milieudatasets. Deze componenten omvatten: 
houdbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid, 
duurzaamheid van de productie, kwaliteitsborging 
van de gegevens, controle/toezicht op de 
gegevenskwaliteit, beoordeling van de 
gegevenskwaliteit, transparantie/traceerbaarheid, 
en integriteit van de gegevens. Vervolgens wordt 
voor elke component een progressieve 
volwassenheidsschaal met vijf niveaus gedefinieerd, 
gekoppeld aan meetbare praktijken die op 
individuele datasets worden toegepast, met de 
stadia ad hoc, minimaal, gemiddeld, geavanceerd en 
optimaal.  

Stewardship Maturity 
Assessment Tools for 
Modernization of 
Climate Data 
Management  

 

(Dunn et al., 2021) In dit artikel wordt de Stewardship Maturity Matrix 
voor klimaatgegevens (SMM-CD) van de Wereld 
Meteorologische Organisatie (WMO) en de 
subsidiaire SMM-CD voor nationale en regionale 
doeleinden (SMM- CD_NRP) gepresenteerd. 
Deze zelfbeoordelingsinstrumenten stellen 
gegevensbeheerders in staat de door de WMO 
aanbevolen praktijken voor gegevensbeheer te 
ontdekken, een routekaart voor toekomstige 
ontwikkeling en verbetering te bepalen, en hun 
proces te vergelijken met dat van andere 
gegevensverstrekkers. 

The State of Assessing 
Data Stewardship 
Maturity – An Overview  
 

(Peng, 2018) In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de 
huidige stand van zaken bij de beoordeling van de 
mate van volwassenheid van data stewardship door 
de federale overheid gefinancierde digitale 
wetenschappelijke gegevens. Er wordt een korte 
beschrijving gegeven van bestaande modellen voor 
de beoordeling van de volwassenheid en de 
bijbehorende toepassing(en). Dit helpt stewardship 
praktijkmensen om gemakkelijk basisinformatie 
over deze modellen te verkrijgen. Het stelt hen in 
staat om de geschiktheid van elk model voor hun 
unieke verificatie- en verbeteringsbehoeften te 
evalueren. 

Data Governance and 
Data Stewardship: A 
Success Procedure  

 

(Hooi-Ten Wong et al., 
2020) 

In dit artikel wordt het algemene concept van data 
governance en stewardship besproken, met 
inbegrip van de definitie, het doel, de elementen, 
het aandachtsgebied, het kader, de rol en de 
verantwoordelijkheden, de wijze van uitvoering en 
ook de wijze waarop de mate van volwassenheid 
kan worden gemeten.  
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7.10 Bijlage 10: Focusgebieden en verantwoordelijkheden van data stewardships in 
het data governance domein 

 

 

Figuur 6 DATA GOVERNANCE FOCUS AREA - Bron:(Hooi-Ten Wong et al., 2020) 
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7.11 Bijlage 11: Dimensies 
 

(Korhonen et al., 2013) formuleert de volgende dimensies: 

Tabel 5 Dimensies inclusief beschrijving 

Dimensie Beschrijving 
Strategische Sturing De strategische sturing gebeurt op het hoogste level van data governance. De 

Executive sponsor biedt nodige betrokkenheid van het hoger management en 
stelt hiermee in staat om data governance in werking te stellen. Daarbij is 
diegene verantwoordelijk voor het definiëren, communiceren en het overzien 
van missie, datastrategie en beleid. Het hoogste sturing betekent het begeleiden 
van het bevestigen van meer tastbare governance regels op de levels daaronder. 
Het gaat daarbij ook met omgaan van politieke aspecten. 

Organisatie Coördinatie Hierbij gaat het om bedrijfsbrede autoriteiten omtrent datamanagement. Het 
gaat hierbij om het vertalen van strategische intenties van het topmanagement 
naar meer tastbare regels en doelen, maar ook het definiëren van strategisch 
raamwerk voor data governance en controleert de implementatie hiervan. 

Strategische besluitvorming Onder deze kwalificatie valt de focus op een bepaalde datamanagementfunctie. 
Initiatieven worden ondersteund en overzien door een of meerdere 
stuurgroepen voor bijvoorbeeld data stewardship. Daarbij gaat het ook om het 
bieden van zakelijk leiderschap voor teams en het uitvoeren ontwikkeld beleid.   

Domein Coördinatie Hieronder valt het ondersteunen van data governance council, data stewardship 
steering commitees en data stewardship teams. Daarbij worden data 
governance en stewardship activiteiten gecoördineerd.  

Tactische besluitvorming In de tactische besluitvorming gaat het bijvoorbeeld om het vertalen van 
organisatie strategie naar data tactieken. Hiervoor moet worden samengewerkt 
met en invloed worden uitgeoefend op zowel bedrijfs- als technologische teams 
in alle bedrijfsonderdelen. Daarbij is het doel om het technologische landschap 
te versimpelen om daarmee business processen met hoge kwaliteit kunnen 
opereren dat toegankelijk is vanaf de juist plek op het juiste moment. 

Operationeel Planning Deze kwalificatie houdt zich bezig met het ontwerpen en coördineren van de 
integratie van passende gegevensbeheer aspecten in informatiesystemen, 
overeenkomstig de respectieve beleidslijnen, normen en richtlijnen. 

Operationeel Besluitvorming In deze kwalificatie gaat het bijvoorbeeld om het IT-perspectief brengen naar 
gegevensbeheer: technische definities van gegevenselementen, 
gegevensformaten, metadata standaarden. Het is gericht op het optimaliseren 
van werkmethoden en kwaliteitsnormen en het beheersen van afwijkingen van 
de aanvaardbare prestatiegrenzen. 

Operationeel Support Hierin gaat het om operationele ondersteuning 
Operationeel Op dit niveau is er geen sprake van echte governance, maar worden activiteiten 

gestuurd door vaste streefnormen. 
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7.12 Bijlage 12: Rollen per niveau 
 

In de onderstaande tabel worden de rollen verdeeld over de verschillende niveaus volgens (Korhonen et al., 
2013). De vetgedrukte rollen zijn afkomstig van de literatuur en handmatig verdeeld. 

Tabel 6 AGM niveaus inclusief rollen 

Niveau Effectiviteit Efficiency 
Strategische Sturing Executive Sponsor 
Strategische Implementatie Data Governance Council, Chief 

Steward, Data Quality Board, 
Data Steward 

Data Stewardship Steering 
Committee, Coordinating Data 
Stewards 

Tactisch Data Governance Office, Data 
Stewardship Facilitator 

Data Stewardship Teams, 
Business Data Stewards 

Operationeel Architects, Data Governance 
Leader 

Technical Data Stewards, Data 
Owner 

Dagelijks Data Model Administrators, 
Database Administrators, Data 
Integration Specialists, Data 
Producer 

Data Analyst, Data Modelers, 
Analytics Developers, Report 
Developers, Data Consumer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

7.13 Bijlage 13: Uitwerking procedureel model van Becker voor de ontwikkeling van 
een volwassenheidsmodel 

 
Tabel 7 Uitwerking procedureel model van  (Becker et al., 2009) 

Stap Beschrijving 
Problem definition In deze stap wordt allereerst een probleemdefinitie 

beschreven. Hiermee wordt de motivatie voor het model 
aangegeven. Dit is beschreven paragraaf 1.3 

Comparison of existing maturity models In deze stap worden bestaande volwassenheidsmodellen 
gezocht om te onderzoeken of een volwassenheidsmodel 
bestaat voor de geformuleerde probleemdefinitie. In 
paragraaf 2.3.3. wordt duidelijk dat er geen modellen 
bestaan voor de probleemdefinitie. 

Determination of development strategy In deze stap zijn er verschillende strategieën: een nieuw 
volwassenheidsmodel ontwikkelen, het verbeteren van 
een bestaand model, het combineren van verschillende 
modellen in een model alsook het overbrengen van 
structuren of inhoud van bestaande modellen naar 
nieuwe toepassingsgebieden. Op basis van de bevindingen 
in de voorgaande stap wordt een nieuw 
volwassenheidsmodel ontwikkelt dat deze 
probleemdefinitie dekt. 

Iterative maturity model development Met deze stap wordt beoogd het ontwikkelen van het 
volwassenheidsmodel dat een iteratief proces ondergaat. 
Op basis van de literatuur worden volwassenheidslevel 
voor het volwassenheidsmodel geformuleerd. Dit is 
getoond in paragraaf 2.3.4. Hiervoor wordt  (Merkus, 
2015) gebruikt. Vervolgens ondergaat het een tweede 
iteratie dat leidt tot de dimensies van het model. Dit zijn 
de aspecten waar werkzaamheden betrekking op hebben. 
De derde iteratie leidt tot de kwalificaties dat afgeleid 
wordt van de verantwoordelijkheden van de betreffende 
rollen. Vervolgens wordt dit samengevoegd. Elke iteratie 
wordt getoetst op volledigheid, consistentie, geschiktheid 
voor het probleem en overlappingen.  

Conception of transfer and evaluation In deze stap wordt gekeken naar hoe het 
volwassenheidsmodel toegankelijk wordt gemaakt voor 
de gebruikers. In dit geval zijn het experts en wordt 
volwassenheidsmodel in een gebruikelijk format opgezet 
en gedeeld. Dit wordt gevolgd door een informatieblad en 
een korte gebruiksaanwijzing. 

Implementation of transfer media In deze stap wordt bepaald op welke manier het model 
gedistribueerd wordt. Het model wordt digitaal hetzij op 
digitaal platform aangeboden hetzij het direct verstrekken 
aan gebruikers per mail. 

Evaluation In deze stap is het doel om te bevestigen of het 
volwassenheidsmodel de oplossing biedt voor het 
gedefinieerde probleem. Het volwassenheidsmodel wordt 
gevalideerd door experts uit de praktijk. Dit is beschreven 
in 3.3. Dit onderbouwd onder andere ook de keuze voor 
een case study en het self-assessment.   

Rejection of maturity model In de laatste stap wordt op basis van de evaluatie bepaald 
of het model afgewezen wordt. Het model wordt 
afgekeurd als twee van de vijf experts dit aangeeft. Dit 
houdt in dat het model volgens hen onbruikbaar, 
irrelevant en ongeloofwaardig is. 
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7.14 Bijlage 14: Open Coding 
 

Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek waarbij resultaten abstracte woorden en zinnen 
zijn. Voor het herleiden van de juiste betekenis en het ontdekken van overlappende antwoorden is 
de techniek ‘Open Coding’ toegepast. 

In het onderstaand overzicht is weergegeven hoe dit proces is gelopen. 

1. Alle interviews zijn opgenomen en automatisch getranscribeerd door middel van Microsoft 
Teams. 

2. De transcripties waren incompleet of foutief (halve zinnen of verkeerde woorden) en 
daarom is elk interview volledig opnieuw beluisterd en zijn de belangrijkste antwoorden 
uitgeschreven. Dit heeft geresulteerd in een samenvatting. Dit is ook gedaan, omdat de 
interviews een dusdanige omvang hadden dat dit exact uitschrijven niet haalbaar was. 
Daarbij gezien dat het hier om gevoelige informatie gaat, is het gebruik van externe software 
niet van toepassing voor open coding. Deze handmatige exercitie heeft geleid tot een 
beperkt aantal zinnen met de meest waardevolle informatie. 

3. Deze gegevens zijn opgenomen in een Excel bestand waarbij elk kolom een expert 
vertegenwoordigd. Dit is gedaan voor elk component (dimensie, kwalificatie en 
volwassenheidslevels).  

4. Elk antwoord is vervolgens doorlopen en hieraan zijn zogenoemde labels aangegeven. 
5. Deze labels zijn vervolgens gegroepeerd in categorieën, zoals ‘rollen’, 

‘verantwoordelijkheden’ ‘strategie’, ‘Gedrag’. ‘Cultuur’, ‘Data gebruik’, etc.  
6. De categorieën  zijn vervolgens met elkaar vergeleken om te achterhalen waar mogelijk 

overlappingen zijn geweest in antwoorden.  
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7.15 Bijlage 15: Ontwikkeling DGRRMM 
 

Het DGRRMM is ontwikkeld met het procedureel model van (Becker et al., 2009), zoals hieronder 
weergegeven: 

 
Figuur 7 Procedure model for developing maturity models – Bron: (Becker et al., 2009) 

 
Het procedureel model schrijft hiervoor een aantal stappen voor, maar ook ontwerpprincipes. Deze 
ontwerpprincipes geven aan hoe een bepaald stap uitgevoerd wordt. De volgende stappen zijn uitgevoerd 
voor de ontwikkeling van het DGRRMM: 

1. Probleemdefinitie 
2. Vergelijking van bestaande volwassenheidsmodellen 
3. Bepaling ontwikkelingsstrategie 
4. Iteratieve ontwikkeling van volwassenheidsmodel 
5. Conceptie van overdracht en evaluatie 
6. Implementatie van overdrachtsmedia 
7. Evaluatie 
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8. Afwijzing van het model 

Ontwerpprincipes 

R1: Vergelijk met bestaande volwassenheidmodellen 
R2: Ontwikkel het procedureel model iteratief 
R3: Evalueer iteratief de uitkomsten  
R4: Multi-Methodische procedure: literatuurstudie  
R5: Probleemrelevantie 
R6: Probleemdefinitie 
R7: Resultaten 

Hieronder wordt toegelicht hoe de stappen inclusief de ontwerpvereisten zijn toegepast op de ontwikkeling 
van het DGRRMM. 

1. Probleemdefinitie – R5 en R6 

In deze fase is de probleemdefinitie beschreven. Uit eerder onderzoek van (Merkus et al., 2021) is gebleken 
dat op dit moment rollen & verantwoordelijkheden in de praktijk onvoldoende gevalideerd. De 
probleemstelling is daarom als volgt geformuleerd: Data governance wordt niet nauwkeurig gemeten in 
organisaties, omdat data governance volwassenheidsmodellen incompleet zijn door gebrek aan dimensies 
en omdat ze niet gevalideerd zijn in de praktijk. In deze fase zijn aan de vereisten 5 en 6 volledig voldaan, 
omdat deze duidelijk is aangetoond inclusief de noodzaak van het model.  
 
2. Vergelijking bestaande volwassenheidsmodellen – R1 

In deze fase worden huidige bestaande volwassenheidsmodellen met elkaar vergeleken. Uit 
literatuuronderzoek is gebleken dat er geen volwassenheidsmodel bestaat voor het deelonderwerp rollen & 
verantwoordelijkheden binnen data governance. Het is wel een onderwerp dat in volwassenheidsmodellen 
voorkomt waarin data governance in zijn volledig wordt gemeten. In bijlage 9 is een overzicht getoond van de 
gevonden data governance maturity modellen. Wel is gebleken dat er volwassenheidsmodellen bestaan die 
enkel data stewardship meten (Dunn et al., 2021; Hooi-Ten Wong et al., 2020; Peng, 2018; Peng et al., 2015. In 
bijlage 10 is een overzicht weergegeven van de gevonden data stewardship modellen. Uit dit onderzoek blijkt 
dat data stewardship onderdeel is van de overige data govance rollen en daarom geen apart rol betreft. Er is 
daarom gekozen om deze rol niet apart te behandelen, maar als integraal onderdeel te zien van rollen & 
verantwoordelijkheden. De gevonden volwassenheidsmodellen zijn daarom niet relevant voor dit onderzoek. 
Er is wel een een Agile Governance Model (AGM) gevonden. Dit model richt zich op verantwoordelijkheden 
van data governance. In deze stap is het ontwerpprincipe in volledig toegepast. 

3. Bepaling ontwikkelingsstrategie  

Uit de vorige fase is gebleken dat er geen volwassenheidsmodel bestaat voor het deelonderwerp rollen & 
verantwoordelijkheden binnen data governance. De gevonden maturity modellen zijn daarbij enkel specifiek 
van toepassing op een organisatie of bieden onvoldoende diepgang. Dit heeft ertoe geleid om een nieuw 
volwassenheidsmodel te ontwikkelen. Dit houdt in dat dimensies, kwalificaties en volwassenheidslevels zo veel 
mogelijk worde afgeleid van de literatuur. Indien dit niet mogelijk is wordt deze zelf geformuleerd.  

4. Iteratieve ontwikkeling van volwassenheidsmodel – R2, R3 en R4 

Het volwassenheidsmodel bestaat uit componenten: Dimensies, kwalificaties en volwassenheidslevels. Het 
ontwerplevel van het volwassenheidsmodel richt zich daarom specifiek op deze componenten. Om deze 
componenten te formuleren is gezocht naar literatuur. Hierbij is specifiek gezocht op sleutelwoorden: Data 
Governance, Data Management, Data Stewardship en Maturity Model. Dit heeft geresulteerd in 296 hits 
waarvan enkel 25 als relevant zijn geclassificeerd.  
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Op basis van de literatuur zijn dimensies en kwalificaties geformuleerd. Dit is ook gedaan voor de 
volwassenheidslevels. In dit geval is de ontwerpprincipe R2 deels toegepast, omdat het model iteratief is 
ontwikkeld. Echter zou een derde iteratie mogelijk zijn om daarmee het model verder in te krimpen. 
Ontwerpprincipe 3 is hier ook van toepassing, omdat het model uiteindelijk is getoetst middels een case study 
met interviews. Met betrekking tot ontwerpprincipe 4 is ook dit volledig van toepassing. Er is uitgebreid 
literatuuronderzoek gedaan met betrekking tot de dimensies, kwalificaties en volwassenheidslevels.   

Dimensies 

Het DGRRMM heeft specifiek betrekking op rollen en verantwoordelijkheden binnen data governance. Het 
AGM dient als basis voor het model. Op ontwerpniveau zijn de dimensies het hoogste component. Rollen 
worden volgens het AGM geclassificeerd op aspecten van werkzaamheden. Dit kent de volgende classificaties: 
strategische sturing, organisatie coördinatie, strategische besluitvorming, domein coördinatie, tactische 
besluitvorming, operationeel planning, operationeel besluitvorming, operationeel ondersteuning en 
operationeel (Korhonen et al., 2013). De laatste twee aspecten bevatten geen data governance rollen en 
wordt daarom uitgesloten. Concreet houdt dit in dat elk niveau volgens het AGM bepaalde data governance 
rollen kent. Een aantal rollen zijn al toegekend door Korhonen et al. (2013), maar omdat uit de literatuur 
meerdere rollen zijn gevonden, zijn deze handmatig toegevoegd, zie bijlage 13. Dit is gedaan omdat het 
DGRRMM rollen & verantwoordelijkheden in zijn breedste mogelijkheid meet. Alle gevonden data governance 
rollen is te zien in bijlage 2.  

Kwalificaties 

Omdat de gevonden volwassenheidsmodellen niet verder gebruikt zijn voor de ontwikkeling van het 
DGRRMM, zijn kwalificaties zelf geformuleerd op basis van de literatuur. Voor het formuleren van de 
kwalificaties is specifiek gekeken naar de verantwoordelijkheden die bij elke rol toebedeeld is. Een uitgebreid 
literatuuronderzoek heeft geleid tot een overzicht van alle rollen en verantwoordelijk, zie bijlage 3. De 
specifieke rollen en verantwoordelijkheden binnen data stewardship zijn getoond in bijlage 4. De dimensies 
zijn bekend en het is ook duidelijk welke rol onder welke dimensie valt. De volgende stap is geweest om de 
kwalificaties te formuleren op basis van de verantwoordelijkheden. In bijlage 15 is de eerste totstandkoming te 
zien (iteratie 1). Het model had op dat moment 52 kwalificaties. Voor de uitvoering van het onderzoek was dit 
onhaalbaar. Eveneens waren sommige verantwoordelijkheden overlappend of konden zij samengevoegd 
worden. Dit heeft geleid tot een tweede iteratie, zie bijlage 16. In totaal zijn er zeven dimensies met 32 
kwalificaties. Niet elke dimensie heeft evenveel kwalificaties, omdat dit afhankelijk is van de rol die binnen een 
dimensie hoort. Daarbij is dit ook afhankelijk van de aantal verantwoordelijkheden.  

Volwassenheidslevels 

Ook de volwassenheidslevels zijn niet afgeleid van een bestaand volwassenheidsmodel, dan wel zelf 
geformuleerd. De volwassenheidslevel zijn daarentegen afgeleid van (Merkus, 2015). Hiervoor is gekozen 
omdat dit onderzoek een uitgebreid onderzoek heeft gedaan volwassenheidslevels binnen 
volwassenheidsmodellen. Dit heeft geleid tot de volgende volwassenheidslevels: Geen proces, beginnend 
proces, gevestigd proces, beheerd proces en geoptimaliseerd proces. De beschrijving van de 
volwassenheidslevels zijn daarentegen zelf geformuleerd.  

5. Conceptie van overdracht en evaluatie – R4 

Het volwassenheidsmodel wordt gevalideerd bij een organisatie. Omdat het volwassenheidsmodel 
een aanzienlijk omvang heeft is dit opgezet in Microsoft Excel. Dit maakt het voor de gebruikers ook 
toegankelijk en het is gebruiksvriendelijker. Middels een uitgebreid literatuuronderzoek is het model 
ontworpen. Ook zijn experts in de gelegenheid voor het verschaffen van feedback. Dit is gedaan 
middels een aparte kolom in het volwassenheidsmodel waarin opmerkingen zijn genoteerd. 
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6. Implementatie van overdrachtsmedia – R7 

Het volwassenheidsmodel is met elk expert afzonderlijk gedeeld per email. In deze email is ook een 
korte toelichting opgenomen op het model. Hiermee is voldaan aan ontwerpprincipe 7.  

Evaluatie – R3 

Met elk expert is afzonderlijk een interview gehouden voor de relevantiebepaling van elk 
component. Ook is tijdens dit interview de organisatie beoordeeld op kwalificaties met behulp van 
dit volwassenheidsmodel. Op basis hiervan heeft evaluatie plaatsgevonden op de toepasbaarheid en 
kwaliteit. Dit is echter niet iteratief gedaan en daarom voldoet deze stap niet aan het 
ontwerpprincipe.  

Afwijzing van het model 

Op basis van de resultaten wordt bepaald of het model is afgewezen. Dit kan zijn wanneer een 
expert expliciet aangeeft dat het model onbruikbaar, irrelevant en ongeloofwaardig is. 
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7.16 Bijlage 16: Verantwoording totstandkoming kwalificaties  
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7.17 Bijlage 17: Verantwoording totstandkoming kwalificaties (iteratie 2) 
 

Door het overnemen van elke kwalificatie in het volwassenheidsmodel resulteert dit in meer dan 50 
kwalificaties. Dit maakt het uitvoeren van de interviews dermate uitgebreid dat dit ten koste kan van 
de kwaliteit van de gegeven antwoorden en het validatieproces van dit model. Daarom is een 
tweede iteratie uitgevoerd en gekeken naar verantwoordelijkheden die overlappingen hebben. Deze 
zijn samengevoegd. In het onderstaand overzicht zijn de definitieve kwalificaties getoond.  Zoom in 
tot 300% voor goede leesbaarheid. 
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7.18 Bijlage 18: Beoordelingscriteria van het volwassenheidsmodel DGRRMM 
 

 

 

 

Dimensie Kwalificatie Geen process Beginnend proces Gevestigd process Beheerd proces Geoptimaliseerd process

Strategische 
sturing

Strategische sturing
Er is geen DG rol toegewezen die 
strategische sturing en 
noodzakelijke betrokkenheid van 
het management biedt en er is 
geen begeleiding bij opzetten van 
data governance regels. 

Er is geen DG rol toegewezen en  
er is in bepaalde 
verantwoordelijkheid voor 
strategische sturing, bieden van 
noodzakelijke betrokkenheid van 
het management en begeleiding 
bij opzetten van data governance 
regels. 

Er is een DG rol toegewezen en  
er is in bepaalde 
verantwoordelijkheid voor 
strategische sturing, bieden van 
noodzakelijke betrokkenheid van 
het management en begeleiding 
bij opzetten van data governance 
regels. 

De Executive is verantwoordelijk 
voor strategische sturing, bieden 
van noodzakelijke betrokkenheid 
van het management en 
begeleiding bij opzetten van data 
governance regels en voert dit 
actief uit.

De Executive is verantwoordelijk 
voor strategische sturing, bieden 
van noodzakelijke betrokkenheid 
van het management en 
begeleiding bij opzetten van data 
governance regels en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Organisatie 
Coordinatie Afstemming en aansturing 

datamanagement en organisatie 
doelen

Er is geen DG rol toegewezen 
voor afstemming en aansturing 
voor datamanagement en 
organisatie doelen.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor 
afstemming en aansturing voor 
datamanagement en organisatie 
doelen.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor 
afstemming en aansturing voor 
datamanagement en organisatie 
doelen.

De Data Governance Council is 
verantwoordelijk voor 
afstemming en aansturing voor 
datamanagement en organisatie 
doelen en voert dit actief uit.

De Data Governance Council is 
verantwoordelijk voor 
afstemming en aansturing voor 
datamanagement en organisatie 
doelen en voert dit doelbewust 
uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Definieren strategische intentie 
en DG mechanismes

Er is geen DG rol toegewezen die 
de de strategische intentie van 
het topmanagement vertaald en 
DG mechanismes formuleert

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
vertalen van de strategische 
intentie van het topmanagement  
en het formuleren van DG 
mechanismes.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
vertalen van de strategische 
intentie van het topmanagement  
en het formuleren van DG 
mechanismes.

De Data Governance Council is 
verantwoordelijk voor het 
vertalen van de strategische 
intentie van het topmanagement  
en het formuleren van DG 
mechanismes en voert dit actief 
uit.

De Data Governance Council is 
verantwoordelijk voor het 
vertalen van de strategische 
intentie van het topmanagement  
en het formuleren van DG 
mechanismes en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Implementatie Data Governance
Er is geen DG rol toegewezen 
voor de DG implementatie 
activteiten, definieren van 
strategisch raamwerk en 
implementatie hiervan en het 
bieden van mechanismes.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de DG 
implementatie activteiten, 
definieren van strategisch 
raamwerk en implementatie 
hiervan en het bieden van 
mechanismes.

Er is een DG rol toegewezen er is 
in bepaalde mate 
verantwoordelijk voor de DG 
implementatie activteiten, 
definieren van strategisch 
raamwerk en implementatie 
hiervan en het bieden van 
mechanismes.

De Data Governance Council is 
verantwoordelijk voor DG 
implementatie activteiten, 
definieren van strategisch 
raamwerk en implementatie 
hiervan en het bieden van 
mechanismes en voert dit actief 
uit

De Data Governance Council is 
verantwoordelijk voor DG 
implementatie activteiten, 
definieren van strategisch 
raamwerk en implementatie 
hiervan en het bieden van 
mechanismes en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd

Toewijzen rollen en 
verantwoordelijkheden Er is geen DG rol toegewezen 

voor het toewijzen van rollen en 
verantwoordelijkheden binnen de 
organisatie

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
toewijzen van rollen en 
verantwoordelijkheden binnen de 
organisatie

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
toewijzen van rollen en 
verantwoordelijkheden binnen de 
organisatie

De Data Governance Council is 
verantwoordelijk voorvoor het 
toewijzen van rollen en 
verantwoordelijkheden binnen de 
organisatie en voert dit actief uit.

De Data Governance Council is 
verantwoordelijk voorvoor het 
toewijzen van rollen en 
verantwoordelijkheden binnen de 
organisatie en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd

Evalueren Data Governance Er is geen DG rol toegewezen 
voor het monitoren van het DG 
programma inclusief 
doorlopende verbeteringen.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
monitoren van het DG 
programma inclusief 
doorlopende verbeteringen.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
monitoren van het DG 
programma inclusief 
doorlopende verbeteringen.

De Data Governance Council is 
verantwoordelijk voor het 
monitoren van het DG 
programma inclusief 
doorlopende verbeteringen en 
voert dit actief uit.

De Data Governance Council is 
verantwoordelijk voor het 
monitoren van het DG 
programma inclusief 
doorlopende verbeteringen en 
voert dit doelbewust uit. Het 
proces is geoptimaliseerd

Ontwikkeling controle 
procedures, data standaarden en 

beleid
Er is geen DG rol toegewezen 
voor het ontwikkelen van controle 
procedures, data standaarden en 
beleid.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
ontwikkelen van controle 
procedures, data standaarden en 
beleid.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
ontwikkelen van controle 
procedures, data standaarden en 
beleid.

De Data Governance Council is 
verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen van controle 
procedures, data standaarden en 
beleid en voert dit actief uit.

De Data Governance Council is 
verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen van controle 
procedures, data standaarden en 
beleid en voert dit doelbewust 
uit. Het proces is geoptimaliseerd

Implementatie besluiten van DG 
Council en Management Er is geen DG rol toegewezen 

voor implementatie van besluiten 
van het DG Council en 
management 

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor 
implementatie van besluiten van 
het DG Council en management. 

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor 
implementatie van besluiten van 
het DG Council en management .

De Chief Steward is 
verantwoordelijk voor 
implementatie van besluiten van 
het DG Council en management 
en voert dit actief uit.

De Chief Steward is 
verantwoordelijk voor 
implementatie van besluiten van 
het DG Council en management 
en voert dit doelbewust uit. Het 
proces is geoptimaliseerd.
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Controle en naleving op beleid 
regelgeving, privacy, informatie 
en data- en gegevenskwaliteit

Er is geen DG rol toegewezen  
voor de controle op naleving van 
beleid, regelgeving, privacy en 
data- en gegevenskwaliteit

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
controle op naleving van beleid, 
regelgeving, privacy en data- en 
gegevenskwaliteit

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
controle op naleving van beleid, 
regelgeving, privacy en data- en 
gegevenskwaliteit.

De Chief Steward is 
verantwoordelijk voor de controle 
op naleving van beleid, 
regelgeving, privacy en data- en 
gegevenskwaliteit en voert dit 
actief uit.

De Chief Steward is 
verantwoordelijk voor de controle 
op naleving van beleid, 
regelgeving, privacy en data- en 
gegevenskwaliteit en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Aansturen en ondersteuning 
Data Stewards Er is geen DG rol toegewezen 

voor het aansturen en 
ondersteunen van Data Stewards

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
aansturen en ondersteunen van 
Data Stewards

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
aansturen en ondersteunen van 
Data Stewards

De Chief Steward is 
verantwoordelijk voor het 
aansturen en ondersteunen van 
Data Stewards en voert dit actief 
uit

De Chief Steward is 
verantwoordelijk voor het 
aansturen en ondersteunen van 
Data Stewards en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Definieren en afstemming  data 
governance kader en 

doelstellingen
Er is geen DG rol toegewezen 
voor het definieren en 
afstemmen van data governance 
kader en doelstellingen.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
definieren en afstemmen van 
data governance kader en 
doelstellingen.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
definieren en afstemmen van 
data governance kader en 
doelstellingen.

De Data Quality Board is 
verantwoordelijk voor het 
definieren en afstemmen van 
data governance kader en 
doelstellingen en voert dit actief 
uit.

De Data Quality Board is 
verantwoordelijk voor het 
definieren en afstemmen van 
data governance kader en 
doelstellingen en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Definieren rollen en 
verantwoordelijkheden op 
gebied van datakwaliteit

Er is geen DG rol toegewezen 
voor het definieren van rollen en 
verantwoordelijkheden op gebied 
van datakwaliteit.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid  voor het 
definieren van rollen en 
verantwoordelijkheden op gebied 
van datakwaliteit.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid  voor het 
definieren van rollen en 
verantwoordelijkheden op gebied 
van datakwaliteit.

De Data Quality Board is 
verantwoordelijk voor het 
definieren van rollen en 
verantwoordelijkheden op gebied 
van datakwaliteit en voert dit 
actief uit.

De Data Quality Board is 
verantwoordelijk voor het 
definieren van rollen en 
verantwoordelijkheden op gebied 
van datakwaliteit en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Ontwikkeling bedrijfsbrede 
normen voor waarborging 

gegevenskwaliteit
Er is geen DG rol toegewezen 
voor de ontwikkeling van 
bedrijfsbrede normen voor de 
waarborging gegevenskwaliteit

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van bedrijfsbrede 
normen voor de waarborging 
gegevenskwaliteit.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van bedrijfsbrede 
normen voor de waarborging 
gegevenskwaliteit.

De Data Quality Board is 
verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van bedrijfsbrede 
normen voor de waarborging 
gegevenskwaliteit en voert dit 
actief uit.

De Data Quality Board is 
verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van bedrijfsbrede 
normen voor de waarborging 
gegevenskwaliteit en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Bepaling data (her)gebruik, 
delen van data , externe invloed 

op data en gewenste gedrag.

Er is geen DG rol toegewezen 
voor het bepalen van data 
(her)gebruik, delen van data, 
externe invloed op data en 
gewenste gedrag.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
bepalen van data (her)gebruik, 
delen van data, externe invloed 
op data en gewenste gedrag.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
bepalen van data (her)gebruik, 
delen van data, externe invloed 
op data en gewenste gedrag.

De Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
bepalen van data (her)gebruik, 
delen van data, externe invloed 
op data en gewenste gedrag en 
voert dit actief uit.

De Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
bepalen van data (her)gebruik, 
delen van data, externe invloed 
op data en gewenste gedrag en 
voert dit doelbewust uit. Het 
proces is geoptimaliseerd.

Uitvoeren normen en 
beleidslijnen omtrent 

gegegevens en metadata
Er is geen DG rol toegewezen 
voor het uitvoeren van normen en 
beleidslijnen omtrent gegevens 
en metadata.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
uitvoeren van normen en 
beleidslijnen omtrent gegevens 
en metadata

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
uitvoeren van normen en 
beleidslijnen omtrent gegevens 
en metadata

De Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van normen en 
beleidslijnen omtrent gegevens 
en metadata en voert dit actief 
uit.

De Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van normen en 
beleidslijnen omtrent gegevens 
en metadata en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Aansturen datastewardship 
teams en commitee Er is geen DG rol toegewezen 

voor het aansturen van 
datastewardships teams en 
voorzitten van de commitee.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
aansturen van datastewardships 
teams en voorzitten van de 
commitee.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
aansturen van datastewardships 
teams en voorzitten van de 
commitee.

De Coordinating Datasteward is 
verantwoordelijk voor voor het 
aansturen van datastewardships 
teams en voorzitten van de 
commitee en voert dit actief uit.

De Coordinating Datasteward is 
verantwoordelijk voor voor het 
aansturen van datastewardships 
teams en voorzitten van de 
commitee en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Beoordeling veranderingen in 
referentie datawaarden en 

datamodellen
Er is geen DG rol toegewezen 
voor de beoordeling van 
veranderingen in referentie 
datawaarden en datamodellen.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
beoordeling van veranderingen in 
referentie datawaarden en 
datamodellen.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
beoordeling van veranderingen in 
referentie datawaarden en 
datamodellen.

De Coordinating Datasteward is 
verantwoordelijk voor de 
beoordeling van veranderingen in 
referentie datawaarden en 
datamodellen en voert dit actief 
uit.

De Coordinating Datasteward is 
verantwoordelijk voor de 
beoordeling van veranderingen in 
referentie datawaarden en 
datamodellen en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Beoordeling data applicatie 
vereisten, datakwaliteit 

analyses en audits
Er is geen DG rol toegewezen 
voor de beoordeling data 
applicatie vereisten, 
datakwaliteit analyses en audits.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
beoordeling data applicatie 
vereisten, datakwaliteit analyses 
en audits.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
beoordeling data applicatie 
vereisten, datakwaliteit analyses 
en audits.

De Coordinating Datasteward is 
verantwoordelijk voor de 
beoordeling data applicatie 
vereisten, datakwaliteit analyses 
en audits en voert dit actief uit.

De Coordinating Datasteward is 
verantwoordelijk voor de 
beoordeling data applicatie 
vereisten, datakwaliteit analyses 
en audits en voert dit doelbewust 
uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Strategische 
besluitvorming
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Domein coordinatie

Er is geen DG rol toegewezen  
voor het opzetten van 
communicatiekanalen, 
voorbereiden van vergaderingen , 
coordineren van 
probleemoplossingen en 
onderwijzen van 
belanghebbenden. 

Er is geen DG rol toegewezen  en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid 
communicatiekanalen, 
voorbereiden van vergaderingen , 
coordineren van 
probleemoplossingen en 
onderwijzen van 
belanghebbenden. 

Er is een DG rol toegewezen  en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid 
communicatiekanalen, 
voorbereiden van vergaderingen , 
coordineren van 
probleemoplossingen en 
onderwijzen van 
belanghebbenden. 

De Data Governance Office is 
verantwoordelijk voor 
communicatiekanalen, 
voorbereiden van vergaderingen , 
coordineren van 
probleemoplossingen en 
onderwijzen van 
belanghebbenden en voert dit 
actief uit.

De Data Governance Office is 
verantwoordelijk voor 
communicatiekanalen, 
voorbereiden van vergaderingen , 
coordineren van 
probleemoplossingen en 
onderwijzen van 
belanghebbenden en voert dit 
doelbewust uit.Het proces is 
geoptimaliseerd.

Ondersteuning 
besluitmakingsactviteiten en 

inspanningen van DG groepen
Er is geen DG rol toegewezen 
voor het ondersteunen van 
besluitmakingsactiviteiten en 
insppanningen van DG groepen.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
ondersteunen van 
besluitmakingsactiviteiten en 
insppanningen van DG groepen.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
ondersteunen van 
besluitmakingsactiviteiten en 
insppanningen van DG groepen.

De Data Governance Office is 
verantwoordelijk voor het 
ondersteunen van 
besluitmakingsactiviteiten en 
insppanningen van DG groepen 
en voert dit actief uit.

De Data Governance Office is 
verantwoordelijk voor het 
ondersteunen van 
besluitmakingsactiviteiten en 
insppanningen van DG groepen 
en voert dit doelbewust uit. Het 
proces is geoptimaliseerd.

Ondersteuning definitie en 
framing data issues

Er is geen DG rol toegewezen 
voor het assisteren bij definitie 
en framing van data issues en 
oplossingsalternatieven en in de 
definitie van data management 
beleid en standaarden. 

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
assisteren bij definitie en 
framing van data issues en 
oplossingsalternatieven en in de 
definitie van data management 
beleid en standaarden. 

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
assisteren bij definitie en 
framing van data issues en 
oplossingsalternatieven en in de 
definitie van data management 
beleid en standaarden. 

De Data Steward Facilitator is 
verantwoordelijk voor het 
assisteren bij definitie en 
framing van data issues en 
oplossingsalternatieven en in de 
definitie van data management 
beleid en standaarden en voert 
dit actief uit.

De Data Steward Facilitator is 
verantwoordelijk voor het 
assisteren bij definitie en 
framing van data issues en 
oplossingsalternatieven en in de 
definitie van data management 
beleid en standaarden en voert 
dit doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Ondersteuning en coordinatie bij 
DG en stewardship activiteiten

Er is geen DG rol toegewezen 
voor het helpen van business 
data stewards en coordineert 
data governance en stewardship 
activiteiten, zoals aankondigen 
en inplannen van afspraken, 
beheren en coordineren van 
probleemoplossingen van data 
issues.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
helpen van business data 
stewards en coordineert data 
governance en stewardship 
activiteiten, zoals aankondigen 
en inplannen van afspraken, 
beheren en coordineren van 
probleemoplossingen van data 
issues.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
helpen van business data 
stewards en coordineert data 
governance en stewardship 
activiteiten, zoals aankondigen 
en inplannen van afspraken, 
beheren en coordineren van 
probleemoplossingen van data 
issues.

De Data Steward Facilator is 
verantwoordelijk voor het helpen 
van business data stewards en 
coordineert data governance en 
stewardship activiteiten, zoals 
aankondigen en inplannen van 
afspraken, beheren en 
coordineren van 
probleemoplossingen van data 
issues en voert dit actief uit.

De Data Steward Facilator is 
verantwoordelijk voor het helpen 
van business data stewards en 
coordineert data governance en 
stewardship activiteiten, zoals 
aankondigen en inplannen van 
afspraken, beheren en 
coordineren van 
probleemoplossingen van data 
issues en voert dit doelbewust 
uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Vertalen strategische 
doelstellingen naar beleidslijnen

Er is geen DG rol toegewezen 
voor het vertalen van de 
strategische doelstellingen van 
de data governance council en de 
chief steward in beleidslijnen die 
systematisch werk garanderen en 
de open, discretionaire 
besluitvorming op operationeel 
niveau reguleren.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
vertalen van de strategische 
doelstellingen van de data 
governance council en de chief 
steward in beleidslijnen die 
systematisch werk garanderen en 
de open, discretionaire 
besluitvorming op operationeel 
niveau reguleren.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
vertalen van de strategische 
doelstellingen van de data 
governance council en de chief 
steward in beleidslijnen die 
systematisch werk garanderen en 
de open, discretionaire 
besluitvorming op operationeel 
niveau reguleren.

De Business Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
vertalen van de strategische 
doelstellingen van de data 
governance council en de chief 
steward in beleidslijnen die 
systematisch werk garanderen en 
de open, discretionaire 
besluitvorming op operationeel 
niveau reguleren en voert dit 
actief uit.

De Business Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
vertalen van de strategische 
doelstellingen van de data 
governance council en de chief 
steward in beleidslijnen die 
systematisch werk garanderen en 
de open, discretionaire 
besluitvorming op operationeel 
niveau reguleren en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Definieert data elementen 
volgens bedrijfsvereisten en 
definieert nauwkeurigheid, 

consistentie en tijdigheid van 
kritieke informatie

Er is geen DG rol toegewezen 
voor het definieren van data 
elementen volgens 
bedrijfsvereisten en 
nauwkeurigheid, consistentie en 
tijdigheid van kritieke informatie.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
definieren van data elementen 
volgens bedrijfsvereisten en 
nauwkeurigheid, consistentie en 
tijdigheid van kritieke informatie.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
definieren van data elementen 
volgens bedrijfsvereisten en 
nauwkeurigheid, consistentie en 
tijdigheid van kritieke informatie.

De Business Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
definieren van data elementen 
volgens bedrijfsvereisten en 
nauwkeurigheid, consistentie en 
tijdigheid van kritieke informatie 
en voert dit actief uit.

De Business Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
definieren van data elementen 
volgens bedrijfsvereisten en 
nauwkeurigheid, consistentie en 
tijdigheid van kritieke informatie 
en voert dit doelbewust uit. Het 
proces is geoptimaliseerd.

Naleving normen 
gegevensbeheer

Er is geen DG rol toegewezen 
voor de naleving van de normen 
voor gegevensbeheer, met 
inbegrip van de communautaire 
normen voor metagegevens en 
beleid inzake gegevenskwaliteit.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
naleving van de normen voor 
gegevensbeheer, met inbegrip 
van de communautaire normen 
voor metagegevens en beleid 
inzake gegevenskwaliteit.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
naleving van de normen voor 
gegevensbeheer, met inbegrip 
van de communautaire normen 
voor metagegevens en beleid 
inzake gegevenskwaliteit.

De Business Datasteward is 
verantwoordelijk voor de naleving 
van de normen voor 
gegevensbeheer, met inbegrip 
van de communautaire normen 
voor metagegevens en beleid 
inzake gegevenskwaliteit en 
voert dit actief uit.

De Business Datasteward is 
verantwoordelijk voor de naleving 
van de normen voor 
gegevensbeheer, met inbegrip 
van de communautaire normen 
voor metagegevens en beleid 
inzake gegevenskwaliteit en 
voert dit doelbewust uit. Het 
proces is geoptimaliseerd.

Aansturen datamanagement op 
gebied van consensus bereiken, 

documentatie en metadata

Er is geen DG rol toegewezen 
voor aansturen datamanagement 
op gebied van consensus 
bereiken, documentatie en 
metadata.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor 
aansturen datamanagement op 
gebied van consensus bereiken, 
documentatie en metadata.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor 
aansturen datamanagement op 
gebied van consensus bereiken, 
documentatie en metadata.

De Business Datasteward is 
verantwoordelijk voor aansturen 
datamanagement op gebied van 
consensus bereiken, 
documentatie en metadata en 
voert dit actief uit.

De Business Datasteward is 
verantwoordelijk voor aansturen 
datamanagement op gebied van 
consensus bereiken, 
documentatie en metadata en 
voert dit doelbewust uit. Het 
proces is geoptimaliseerd.

Domein 
Coordinatie

Tactische 
besluitvorming
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Operationele sturing en 
coordinatie

Er is geen DG rol toegewezen 
voor de dagelijkse operationele 
sturing, coordinatie van taken en 
het rapporteren van DG 
prestaties.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
dagelijkse operationele sturing, 
coordinatie van taken en het 
rapporteren van DG prestaties.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
dagelijkse operationele sturing, 
coordinatie van taken en het 
rapporteren van DG prestaties.

De Data Governance Leader is 
verantwoordelijk voor de 
dagelijkse operationele sturing, 
coordinatie van taken en het 
rapporteren van DG prestaties en 
voert dit actief uit.

De Data Governance Leader is 
verantwoordelijk voor de 
dagelijkse operationele sturing, 
coordinatie van taken en het 
rapporteren van DG prestaties en 
voert dit doelbewust uit. Het 
proces is geoptimaliseerd.

Ondersteuning databeleid
Er is geen DG rol toegewezen 
voor het bieden van begeleiding 
met betrekking tot het ontwerp, 
opleveringen en onderhoud van 
data en overzien van compliance 
met databeleid.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
bieden van begeleiding met 
betrekking tot het ontwerp, 
opleveringen en onderhoud van 
data en overzien van compliance 
met databeleid.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
bieden van begeleiding met 
betrekking tot het ontwerp, 
opleveringen en onderhoud van 
data en overzien van compliance 
met databeleid.

De Data Governance Leader is 
verantwoordelijk voor het bieden 
van begeleiding met betrekking 
tot het ontwerp, opleveringen en 
onderhoud van data en overzien 
van compliance met databeleid 
en voert dit actief uit.

De Data Governance Leader is 
verantwoordelijk voor het bieden 
van begeleiding met betrekking 
tot het ontwerp, opleveringen en 
onderhoud van data en overzien 
van compliance met databeleid 
en voert dit doelbewust uit. Het 
proces is geoptimaliseerd.

Delen expertise en technische 
inzichten in informatieketen en 

gegevenstromen tussen 
applicaties

Er is geen DG rol toegewezen 
voor het delen van expertise en 
technische inzichten in 
informatieketen en 
gegevensstromen tussen 
applicaties.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
delen van expertise en technische 
inzichten in informatieketen en 
gegevensstromen tussen 
applicaties.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
delen van expertise en technische 
inzichten in informatieketen en 
gegevensstromen tussen 
applicaties.

De Technical Datasteward is 
verantwoordelijk voor het delen 
van expertise en technische 
inzichten in informatieketen en 
gegevensstromen tussen 
applicaties en voert dit actief uit.

De Technical Datasteward is 
verantwoordelijk voor het delen 
van expertise en technische 
inzichten in informatieketen en 
gegevensstromen tussen 
applicaties en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Optimalisatie werkmethoden en 
kwaliteitsnormen

Er is geen DG rol toegewezen 
voor het optmaliseren van de 
werkmethoden en 
kwaliteitsnormen en het 
beheersen van afwijkingen van 
de aanvaardbare 
prestatiegrenzen.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
optmaliseren van de 
werkmethoden en 
kwaliteitsnormen en het 
beheersen van afwijkingen van 
de aanvaardbare 
prestatiegrenzen.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
optmaliseren van de 
werkmethoden en 
kwaliteitsnormen en het 
beheersen van afwijkingen van 
de aanvaardbare 
prestatiegrenzen.

De Techincal Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
optmaliseren van de 
werkmethoden en 
kwaliteitsnormen en het 
beheersen van afwijkingen van 
de aanvaardbare 
prestatiegrenzen en voert dit 
actief uit.

De Techincal Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
optmaliseren van de 
werkmethoden en 
kwaliteitsnormen en het 
beheersen van afwijkingen van 
de aanvaardbare 
prestatiegrenzen en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Waarborging verbeteren en 
bruikbhaarheid datakwaliteit, 
interoperabiliteitsnormen en 

naleving integriteit gegevens in 
systemen

Er is geen DG rol toegewezen 
voor waarborging verbeteren en 
bruikbhaarheid datakwaliteit, 
interoperabiliteitsnormen en 
naleving integriteit gegevens in 
systemen.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor 
waarborging verbeteren en 
bruikbhaarheid datakwaliteit, 
interoperabiliteitsnormen en 
naleving integriteit gegevens in 
systemen.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor 
waarborging verbeteren en 
bruikbhaarheid datakwaliteit, 
interoperabiliteitsnormen en 
naleving integriteit gegevens in 
systemen.

De Technical Datasteward is 
verantwoordelijk voor 
waarborging verbeteren en 
bruikbhaarheid datakwaliteit, 
interoperabiliteitsnormen en 
naleving integriteit gegevens in 
systemen en voert dit actief uit.

De Technical Datasteward is 
verantwoordelijk voor 
waarborging verbeteren en 
bruikbhaarheid datakwaliteit, 
interoperabiliteitsnormen en 
naleving integriteit gegevens in 
systemen en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Verantwoordelijk voor data en 
het breed communiceren van 

vereisten en risico's in 
respectievelijke unit

Er is geen DG rol toegewezen 
voor de verantwoordelijkheid 
voor data en het breed 
communiceren van vereisten en 
risico's in respectievelijke unit.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
data en het breed communiceren 
van vereisten en risico's in 
respectievelijke unit.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
data en het breed communiceren 
van vereisten en risico's in 
respectievelijke unit

De Data Owner is 
verantwoordelijk voor de data en 
het breed communiceren van 
vereisten en risico's in 
respectievelijke unit en voert dit 
actief uit.

De Data Owner is 
verantwoordelijk voor de data en 
het breed communiceren van 
vereisten en risico's in 
respectievelijke unit en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Operationeel 
planning

Operationeel 
besluitvorming
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7.19 Bijlage 19: Interviewvragen 
 
Het volwassenheidsmodel bestaat uit verschillende componenten: dimensies, kwalificaties en niveaus van 
volwassenheid. Voor elk component wordt gevraagd of dit component relevant is en waarom. De vraag wordt 
als volgt geformuleerd: 

1. Is het component relevant? 
2. Waarom is het component wel/niet relevant? 

Met de verkregen antwoorden wordt een component gevalideerd. Gezamenlijk brengt dit tot de validatie van 
het model. 

Elk kwalificatie heeft volwassenheidslevels. Per volwassenheidslevel (cel) wordt gevraagd wat de score is. De 
score gebeurt namelijk op basis van of er al dan niet aan elk criterium wordt voldaan. Als Voor elke cel waarbij 
wordt aangegeven dat aan het criterium wordt voldaan, wordt ook de vraag gesteld welke activiteiten deze 
score onderbouwd. Bijvoorbeeld: als volgens een deelnemer op de kwalificatie strategische sturing tot aan het 
niveau ‘beheerd proces’ wordt voldaan, dient voor deze score en voor alle score die daaronder liggen 
uitgelegd te worden waarom dit zo is. Voor het volwassenheidslevel ‘Geoptimaliseerd proces’ is dan enkel de 
vraag van toepassing of het relevant is en waarom.  De volgende vragen worden als volgt geformuleerd: 

3. Wat is de score per cel? 
4. Welke activiteiten onderbouwt de gegeven score? * 

Met de verkregen antwoorden wordt de organisatie beoordeeld op de betreffende kwalificatie. Gezamenlijk 
brengt dit tot de score van de organisatie.  
 
*   Deze vraag wordt alleen gesteld indien volgens de deelnemer aan het criterium wordt voldaan  
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7.20 Bijlage 20: DGRRMM 
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Aansturen datastewardship 
teams en commitee voorzitten

Er is geen DG rol toegewezen 
voor het aansturen van 
datastewardships teams en 
voorzitten van de commitee.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
aansturen van datastewardships 
teams en voorzitten van de 
commitee.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
aansturen van datastewardships 
teams en voorzitten van de 
commitee.

De Coordinating Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
aansturen van datastewardships 
teams en voorzitten van de 
commitee en voert dit actief uit.

De Coordinating Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
aansturen van datastewardships 
teams en voorzitten van de 
commitee en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Beoordeling veranderingen in 
referentie datawaarden en 
datamodellen

Er is geen DG rol toegewezen 
voor de beoordeling van 
veranderingen in referentie 
datawaarden en datamodellen.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
beoordeling van veranderingen in 
referentie datawaarden en 
datamodellen.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
beoordeling van veranderingen in 
referentie datawaarden en 
datamodellen.

De Coordinating Datasteward is 
verantwoordelijk voor de 
beoordeling van veranderingen in 
referentie datawaarden en 
datamodellen en voert dit actief 
uit.

De Coordinating Datasteward is 
verantwoordelijk voor de 
beoordeling van veranderingen in 
referentie datawaarden en 
datamodellen en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Beoordeling data applicatie 
vereisten, datakwaliteit 
analyses en audits

Er is geen DG rol toegewezen 
voor de beoordeling van data 
applicatie vereisten, 
datakwaliteit analyses en audits.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
beoordeling van data applicatie 
vereisten, datakwaliteit analyses 
en audits.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
beoordeling van data applicatie 
vereisten, datakwaliteit analyses 
en audits.

De Coordinating Datasteward is 
verantwoordelijk voor de 
beoordeling van data-applicatie 
vereisten, datakwaliteit analyses 
en audits en voert dit actief uit.

De Coordinating Datasteward is 
verantwoordelijk voor de 
beoordeling van data-applicatie 
vereisten, datakwaliteit analyses 
en audits en voert dit doelbewust 
uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Domein coordinatie Er is geen DG rol toegewezen 
voor het opzetten van 
communicatiekanalen, 
voorbereiden van vergaderingen, 
coördineren van 
probleemoplossingen en 
onderwijzen van 
belanghebbenden.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
opzetten van 
communicatiekanalen, 
voorbereiden van vergaderingen, 
coördineren van 
probleemoplossingen en 
onderwijzen van 
belanghebbenden.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
opzetten van 
communicatiekanalen, 
voorbereiden van vergaderingen, 
coördineren van 
probleemoplossingen en 
onderwijzen van 
belanghebbenden.

De Data Governance Office is 
verantwoordelijk voor het 
opzetten van 
communicatiekanalen, 
voorbereiden van vergaderingen, 
coördineren van 
probleemoplossingen en 
onderwijzen van 
belanghebbenden en voert dit 
actief uit.

De Data Governance Office is 
verantwoordelijk voor het 
opzetten van 
communicatiekanalen, 
voorbereiden van vergaderingen, 
coördineren van 
probleemoplossingen en 
onderwijzen van 
belanghebbenden en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Ondersteuning 
besluitmakingsactviteiten en 
inspanningen van DG groepen

Er is geen DG rol toegewezen 
voor het ondersteunen van 
besluitmakingsactiviteiten en 
inspanningen van DG groepen.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
ondersteunen van 
besluitmakingsactiviteiten en 
inspanningen van DG groepen.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
ondersteunen van 
besluitmakingsactiviteiten en 
inspanningen van DG groepen.

De Data Governance Office is 
verantwoordelijk voor het 
ondersteunen van 
besluitmakingsactiviteiten en 
inspanningen van DG groepen en 
voert dit actief uit.

De Data Governance Office is 
verantwoordelijk voor het 
ondersteunen van 
besluitmakingsactiviteiten en 
inspanningen van DG groepen en 
voert dit doelbewust uit. Het 
proces is geoptimaliseerd.

Ondersteuning definitie en 
framing data issues

Er is geen DG rol toegewezen 
voor het ondersteunen bij het 
definiëren en framing van data 
issues en oplossingsalternatieven 
en bij het definiëren van data 
management beleid en 
standaarden.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
ondersteunen bij het definiëren 
en framing van data issues en 
oplossingsalternatieven en bij het 
definiëren van data management 
beleid en standaarden.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
ondersteunen bij het definiëren 
en framing van data issues en 
oplossingsalternatieven en bij het 
definiëren van data management 
beleid en standaarden.

De Data Steward Facilitator is 
verantwoordelijk voor het 
ondersteunen bij het definiëren 
en framing van data issues en 
oplossingsalternatieven en bij het 
definiëren van data management 
beleid en standaarden en voert 
dit actief uit.

De Data Steward Facilitator is 
verantwoordelijk voor het 
ondersteunen bij het definiëren 
en framing van data issues en 
oplossingsalternatieven en bij het 
definiëren van data management 
beleid en standaarden en voert 
dit doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Ondersteuning en coordinatie bij 
DG en stewardship activiteiten

Er is geen DG rol toegewezen 
voor het helpen van business 
data stewards en coördineren 
van data governance en 
stewardship activiteiten, zoals 
aankondigen en inplannen van 
afspraken, beheren en 
coördineren van 
probleemoplossingen van data 
issues.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
helpen van business data 
stewards en coordineren data 
governance en stewardship 
activiteiten, zoals aankondigen 
en inplannen van afspraken, 
beheren en coördineren van 
probleemoplossingen van data 
issues.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
helpen van business data 
stewards en coördineren data 
governance en stewardship 
activiteiten, zoals aankondigen 
en inplannen van afspraken, 
beheren en coördineren van 
probleemoplossingen van data 
issues.

De Data Steward Facilator is 
verantwoordelijk voor het helpen 
van business data stewards en 
coördineren data governance en 
stewardship activiteiten, zoals 
aankondigen en inplannen van 
afspraken, beheren en 
coördineren van 
probleemoplossingen van data 
issues en voert dit actief uit.

De Data Steward Facilator is 
verantwoordelijk voor het helpen 
van business data stewards en 
coördineert data governance en 
stewardship activiteiten, zoals 
aankondigen en inplannen van 
afspraken, beheren en 
coördineren van 
probleemoplossingen van data 
issues en voert dit doelbewust 
uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Vertalen strategische 
doelstellingen naar beleidslijnen

Er is geen DG rol toegewezen 
voor het vertalen van de 
strategische doelstellingen van 
de data governance council en de 
chief steward in beleidslijnen die 
systematisch werk garanderen en 
de open, discretionaire 
besluitvorming op operationeel 
niveau reguleren.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
vertalen van de strategische 
doelstellingen van de data 
governance council en de chief 
steward in beleidslijnen die 
systematisch werk garanderen en 
de open, discretionaire 
besluitvorming op operationeel 
niveau reguleren.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
vertalen van de strategische 
doelstellingen van de data 
governance council en de chief 
steward in beleidslijnen die 
systematisch werk garanderen en 
de open, discretionaire 
besluitvorming op operationeel 
niveau reguleren.

De Business Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
vertalen van de strategische 
doelstellingen van de data 
governance council en de chief 
steward in beleidslijnen die 
systematisch werk garanderen en 
de open, discretionaire 
besluitvorming op operationeel 
niveau reguleren en voert dit 
actief uit.

De Business Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
vertalen van de strategische 
doelstellingen van de data 
governance council en de chief 
steward in beleidslijnen die 
systematisch werk garanderen en 
de open, discretionaire 
besluitvorming op operationeel 
niveau reguleren en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Definieert data elementen 
volgens bedrijfsvereisten en 
definieert nauwkeurigheid, 
consistentie en tijdigheid van 
kritieke informatie

Er is geen DG rol toegewezen 
voor het definiëren van data 
elementen volgens 
bedrijfsvereisten en 
nauwkeurigheid, consistentie en 
tijdigheid van kritieke informatie.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
definiëren van data elementen 
volgens bedrijfsvereisten en 
nauwkeurigheid, consistentie en 
tijdigheid van kritieke informatie.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
definiëren van data elementen 
volgens bedrijfsvereisten en 
nauwkeurigheid, consistentie en 
tijdigheid van kritieke informatie.

De Business Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
definiëren van data elementen 
volgens bedrijfsvereisten en 
nauwkeurigheid, consistentie en 
tijdigheid van kritieke informatie 
en voert dit actief uit.

De Business Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
definiëren van data elementen 
volgens bedrijfsvereisten en 
nauwkeurigheid, consistentie en 
tijdigheid van kritieke informatie 
en voert dit doelbewust uit. Het 
proces is geoptimaliseerd.

Naleving normen 
gegevensbeheer

Er is geen DG rol toegewezen 
voor de naleving van de normen 
voor gegevensbeheer, met 
inbegrip van de communautaire 
normen voor metagegevens en 
beleid inzake gegevenskwaliteit.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
naleving van de normen voor 
gegevensbeheer, met inbegrip 
van de communautaire normen 
voor metagegevens en beleid 
inzake gegevenskwaliteit.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
naleving van de normen voor 
gegevensbeheer, met inbegrip 
van de communautaire normen 
voor metagegevens en beleid 
inzake gegevenskwaliteit.

De Business Datasteward is 
verantwoordelijk voor de naleving 
van de normen voor 
gegevensbeheer, met inbegrip 
van de communautaire normen 
voor metagegevens en beleid 
inzake gegevenskwaliteit en 
voert dit actief uit.

De Business Datasteward is 
verantwoordelijk voor de naleving 
van de normen voor 
gegevensbeheer, met inbegrip 
van de communautaire normen 
voor metagegevens en beleid 
inzake gegevenskwaliteit en 
voert dit doelbewust uit. Het 
proces is geoptimaliseerd.

Aansturen data management op 
gebied van consensus bereiken, 
documentatie en metadata

Er is geen DG rol toegewezen 
voor het aansturen op data 
management op gebied van 
consensus bereiken, 
documentatie en metadata.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor 
aansturen data management op 
gebied van consensus bereiken, 
documentatie en metadata.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor 
aansturen data management op 
gebied van consensus bereiken, 
documentatie en metadata.

De Business Datasteward is 
verantwoordelijk voor aansturen 
data management op gebied van 
consensus bereiken, 
documentatie en metadata en 
voert dit actief uit.

De Business Datasteward is 
verantwoordelijk voor aansturen 
data management op gebied van 
consensus bereiken, 
documentatie en metadata en 
voert dit doelbewust uit. Het 
proces is geoptimaliseerd.

Domein 
Coordinatie

Tactische 
besluitvorming

Strategische 
besluitvorming
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Operationele sturing en 
coordinatie

Er is geen DG rol toegewezen 
voor de dagelijkse operationele 
sturing, coördinatie van taken en 
het rapporteren van DG 
prestaties.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
dagelijkse operationele sturing, 
coördinatie van taken en het 
rapporteren van DG prestaties.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
dagelijkse operationele sturing, 
coördinatie van taken en het 
rapporteren van DG prestaties.

De Data Governance Leader is 
verantwoordelijk voor de 
dagelijkse operationele sturing, 
coördinatie van taken en het 
rapporteren van DG prestaties en 
voert dit actief uit.

De Data Governance Leader is 
verantwoordelijk voor de 
dagelijkse operationele sturing, 
coördinatie van taken en het 
rapporteren van DG prestaties en 
voert dit doelbewust uit. Het 
proces is geoptimaliseerd.

Ondersteuning databeleid Er is geen DG rol toegewezen 
voor het bieden van begeleiding 
met betrekking tot het ontwerp, 
opleveringen en onderhoud van 
data en overzien van compliance 
met databeleid.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
bieden van begeleiding met 
betrekking tot het ontwerp, 
opleveringen en onderhoud van 
data en overzien van compliance 
met databeleid.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
bieden van begeleiding met 
betrekking tot het ontwerp, 
opleveringen en onderhoud van 
data en overzien van compliance 
met databeleid.

De Data Governance Leader is 
verantwoordelijk voor het bieden 
van begeleiding met betrekking 
tot het ontwerp, opleveringen en 
onderhoud van data en overzien 
van compliance met databeleid 
en voert dit actief uit.

De Data Governance Leader is 
verantwoordelijk voor het bieden 
van begeleiding met betrekking 
tot het ontwerp, opleveringen en 
onderhoud van data en overzien 
van compliance met databeleid 
en voert dit doelbewust uit. Het 
proces is geoptimaliseerd.

Delen expertise en technische 
inzichten in informatieketen en 
gegevenstromen tussen 
applicaties

Er is geen DG rol toegewezen 
voor het delen van expertise en 
technische inzichten in 
informatieketen en 
gegevensstromen tussen 
applicaties.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
delen van expertise en technische 
inzichten in informatieketen en 
gegevensstromen tussen 
applicaties.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
delen van expertise en technische 
inzichten in informatieketen en 
gegevensstromen tussen 
applicaties.

De Technical Datasteward is 
verantwoordelijk voor het delen 
van expertise en technische 
inzichten in informatieketen en 
gegevensstromen tussen 
applicaties en voert dit actief uit.

De Technical Datasteward is 
verantwoordelijk voor het delen 
van expertise en technische 
inzichten in informatieketen en 
gegevensstromen tussen 
applicaties en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Optimalisatie werkmethoden en 
kwaliteitsnormen

Er is geen DG rol toegewezen 
voor het optimaliseren van de 
werkmethoden en 
kwaliteitsnormen en het 
beheersen van afwijkingen van 
de aanvaardbare 
prestatiegrenzen.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
optimaliseren van de 
werkmethoden en 
kwaliteitsnormen en het 
beheersen van afwijkingen van 
de aanvaardbare 
prestatiegrenzen.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor het 
optimaliseren van de 
werkmethoden en 
kwaliteitsnormen en het 
beheersen van afwijkingen van 
de aanvaardbare 
prestatiegrenzen.

De Techincal Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
optimaliseren van de 
werkmethoden en 
kwaliteitsnormen en het 
beheersen van afwijkingen van 
de aanvaardbare 
prestatiegrenzen en voert dit 
actief uit.

De Techincal Datasteward is 
verantwoordelijk voor het 
optimaliseren van de 
werkmethoden en 
kwaliteitsnormen en het 
beheersen van afwijkingen van 
de aanvaardbare 
prestatiegrenzen en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Waarborging verbeteren en 
bruikbaarheid datakwaliteit, 
interoperabiliteitsnormen en 
naleving integriteit gegevens in 
systemen

Er is geen DG rol toegewezen 
voor waarborging verbeteren en 
bruikbaarheid datakwaliteit, 
interoperabiliteitsnormen en 
naleving integriteit gegevens in 
systemen.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor 
waarborging verbeteren en 
bruikbaarheid datakwaliteit, 
interoperabiliteitsnormen en 
naleving integriteit gegevens in 
systemen.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor 
waarborging verbeteren en 
bruikbaarheid datakwaliteit, 
interoperabiliteitsnormen en 
naleving integriteit gegevens in 
systemen.

De Technical Datasteward is 
verantwoordelijk voor 
waarborging verbeteren en 
bruikbaarheid datakwaliteit, 
interoperabiliteitsnormen en 
naleving integriteit gegevens in 
systemen en voert dit actief uit.

De Technical Datasteward is 
verantwoordelijk voor 
waarborging verbeteren en 
bruikbaarheid datakwaliteit, 
interoperabiliteitsnormen en 
naleving integriteit gegevens in 
systemen en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Verantwoordelijk voor data en 
het breed communiceren van 
vereisten en risico's in 
respectievelijke unit

Er is geen DG rol toegewezen 
voor de verantwoordelijkheid 
voor data en het breed 
communiceren van vereisten en 
risico's in respectievelijke unit.

Er is geen DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
data en het breed communiceren 
van vereisten en risico's in 
respectievelijke unit.

Er is een DG rol toegewezen en 
er is in bepaalde mate 
verantwoordelijkheid voor de 
data en het breed communiceren 
van vereisten en risico's in 
respectievelijke unit

De Data Owner is 
verantwoordelijk voor de data en 
het breed communiceren van 
vereisten en risico's in 
respectievelijke unit en voert dit 
actief uit.

De Data Owner is 
verantwoordelijk voor de data en 
het breed communiceren van 
vereisten en risico's in 
respectievelijke unit en voert dit 
doelbewust uit. Het proces is 
geoptimaliseerd.

Operationeel 
planning

Operationeel 
besluitvorming


