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Abstract 

Door de wereldwijde toename van de hoeveelheid aan gegenereerde data zijn organisaties 

substantieel gaan investeren in data analytics. Dit stelt organisaties in staat om waardevolle inzichten 

te creëren uit data, dat in potentie leidt tot een hogere productiviteit, winstgevendheid en 

concurrentievoordeel. Deze voordelen kunnen worden gecreëerd door het ontwikkelen van Data 

Analytics Capabilities (DAC) waarmee organisatie kunnen transformeren in een concurrentiekracht. 

Echter zijn het voornamelijk grote organisaties die hierop inspelen en dreigt het MKB achterop te raken 

met de adoptie van data analytics. Voortbouwend op reeds verrichte academische studies heeft dit 

onderzoek getracht een valide meetinstrument te vormen dat ondersteuning biedt aan MKB bedrijven 

voor het bepalen van potentiële DAC investeringen. Hiervoor is een conceptueel model ontwikkeld dat 

empirisch is gevalideerd door middel van een Exploratory Factor Analysis (EFA). Hiermee is inzicht 

verkregen in essentiële dimensies en subdimensies voor het ontwikkelen van DAC en bedrijfsprestaties 

binnen het MKB. De onderzoeksresultaten tonen significant aan dat aspecten voor het ontwikkelen 

van DAC en bedrijfsprestaties binnen het Nederlandse MKB variëren ten opzichte van grote 

organisaties, waarbij materiële en immateriële resources, compliance en ethiek, governance en 

strategie, outsourcing, operationele prestaties en marktprestaties essentieel zijn. 

Sleutelbegrippen 
Data Analytics Capabilities, Bedrijfsprestaties, Midden- en Kleinbedrijf (MKB), model validatie, Exploratory Factor 

Analysis, kwantitatief onderzoek 
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Samenvatting 

Door de wereldwijde toename van de hoeveelheid aan gegenereerde data zijn organisaties 

substantieel gaan investeren in data analytics. Dit stelt organisaties in staat om waardevolle inzichten 

te creëren uit data, dat in potentie leidt tot een hogere productiviteit, winstgevendheid en 

concurrentievoordeel. Deze voordelen kunnen worden gecreëerd door het ontwikkelen van Data 

Analytics Capabilities (DAC) waarmee organisatie kunnen transformeren in een concurrentiekracht en 

waarvan wordt gesuggereerd dat dit leidt tot verbeterde bedrijfsprestaties. Echter zijn het 

voornamelijk grote organisaties die hierop inspelen en dreigt het MKB achterop te raken met de 

adoptie van data analytics. Met dit onderzoek is een eerste stap gezet om in te spelen op de gap in de 

wetenschappelijke literatuur waarin de benodigde dimensies en subdimensies voor het ontwikkelen 

van DAC in relatie tot de bedrijfsprestaties binnen het MKB nauwelijks is onderzocht, evenals de 

praktische noodzaak voor MKB bedrijven om inzicht te verwerven in potentiële DAC investeringen. 

 

In dit onderzoek is primair een conceptueel model opgesteld dat is gebaseerd op reeds verricht 

academisch onderzoek, waarin dimensies en subdimensies zijn geïdentificeerd voor het ontwikkelen 

van DAC en bedrijfsprestaties. Vervolgens is een surveystrategie uitgevoerd dat heeft geleid tot een 

sample van 62 respondenten met een managementfunctie binnen het Nederlandse MKB. Op 

statistische basis zijn de assumpties getest alvorens een Exploratory Factor Analysis (EFA) is toegepast, 

ten behoeve van de accuraatheid van de onderzoeksresultaten waarmee het conceptueel model als 

meetinstrument empirisch is gevalideerd.  

 

De onderzoeksresultaten tonen significant aan dat aspecten voor het ontwikkelen van DAC binnen het 

Nederlandse MKB variëren ten opzichte van grote organisaties. Daar waar de adoptie van data 

analytics door MKB bedrijven vertraagd wordt door een tekortkoming aan relevante kennis en 

expertise, minder financiële middelen en het ontbreken van een geschikte organisatiestructuur, blijkt 

dat de relevantie en importantie voor MKB bedrijven ligt in de materiële en immateriële resources, 

compliance en ethiek, governance en strategie, en outsourcing aspecten welke essentieel zijn voor het 

ontwikkelen en onderhouden van DAC. Tevens zijn er alternatieven voor MKB bedrijven waarbij 

Software as a Service (SaaS), Business Processes as a Service (BPaaS), cloud architecturen en open 

source data analytics oplossingen mogelijk potentie bieden. Daarnaast tonen de resultaten aan dat er 

bij het ontwikkelen van bedrijfsprestaties gefocust dient te worden op operationele prestatie en 

marktprestaties, dat in lijn ligt met de theoretische verwachtingen.  

 

De empirische resultaten zijn relevant voor het MKB omdat het ontwikkelde meetinstrument de 

mogelijkheid biedt om relevante DAC aspecten na te streven waarmee gerichter geïnvesteerd kan 

worden in de ontwikkeling van DAC en daarmee de potentie van data analytics te benutten. Met dit 

meetinstrument is voortgebouwd op de bestaande wetenschap en dient het als basis om in verder 

onderzoek meer inzichten te creëren voor de verdere ontwikkeling en validering van het DAC en 

bedrijfsprestatie model. Derhalve is onder andere voorgesteld om het meetinstrument in toekomstig 

onderzoek te valideren door het toepassen van een Partial Least Squares Structural Equation Modeling 

(PLS-SEM), waarbij de reeds geïdentificeerde dimensies en subdimensies, en de relatie tussen DAC en 

bedrijfsprestaties verder kan worden onderzocht. 
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Summary 

Due to the worldwide increase in the amount of data generated, organizations have started investing 

substantially in data analytics. This enables organizations to create valuable insights from data, 

potentially leading to increased productivity, profitability and competitive advantage. These benefits 

can be created by developing Data Analytics Capabilities (DAC) that can transform organizations into a 

competitive force and are suggested to lead to improved firm performance. However, mainly large 

organizations are responding to this and SMEs are in danger of falling behind in the adoption of data 

analytics. This research is a first step to address the gap in the scientific literature in which the 

necessary dimensions and sub-dimensions for developing DAC in relation to firm performance within 

SMEs have hardly been explored, as well as the practical need for SMEs to gain insight into potential 

DAC investments. 

 

In this research, a conceptual model has primarily been established, based on previous academic 

research, in which dimensions and sub-dimensions have been identified for developing DAC and firm 

performance. Subsequently, a survey strategy was carried out that resulted in a sample of 62 

respondents who represent management level positions within Dutch SMEs. On a statistical basis, the 

assumptions were tested before an Exploratory Factor Analysis (EFA) was applied, to ensure the 

accuracy of the research results in which the conceptual model as a measurement instrument was 

empirically validated. 

 

The research results show significantly that, aspects for developing DAC within the Dutch SMEs vary 

compared to large organizations. While the adoption of data analytics by SMEs is slowed down due to 

a lack of relevant knowledge and expertise, less financial resources and the lack of a suitable 

organizational structure, it appears that the relevance and importance for SMEs lies in the tangible and 

intangible resources, compliance and ethics, governance and strategy, and outsourcing aspects which 

are essential to developing and maintaining DAC. There are also alternatives for SMEs where Software 

as a Service (SaaS), Business Processes as a Service (BPaaS), cloud architectures and open source data 

analytics solutions may offer potential solutions. In addition, the results show that firm performance 

development should focus on operational performance and market performance, which is in line with 

theoretical expectations. 

 

The empirical results are relevant for SMEs because the developed measurement instrument offers 

the possibility to pursue relevant DAC aspects in which more targeted investments can be made in the 

development of DAC and thus utilize the potential of data analytics. This measurement model builds 

on existing science and serves as a basis for further research to create more insights for the further 

development and validation of the DAC and firm performance model. Therefore, it has been proposed, 

among other suggestions, to validate the measurement model in future research by applying a Partial 

Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), whereby the already identified dimensions and 

sub-dimensions, and the relationship between DAC and firm performance can be further investigated.  
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1. Introductie  

1.1. Aanleiding 
In de afgelopen jaren heeft de wereldwijde hoeveelheid aan gegenereerde data in alle industrieën een 

enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het gevolg hiervan is dat organisaties substantieel zijn gaan 

investeren in data analytics (Mikalef et al., 2019). De investeringen in data analytics stellen organisaties 

in staat om met beschrijvende en voorspellende modellen waarde te creëren uit data door het 

ontdekken van verborgen patronen en inzichten. Dit ondersteunt organisaties bij efficiëntere 

besluitvormingsprocessen en het ontwikkelen van slimme producten en diensten. In potentie leidt dit 

tot een hogere productiviteit, winstgevendheid en concurrentievoordeel waardoor bedrijven in 

toenemende mate worden uitgedaagd (Cosic et al., 2015; Gupta & George, 2016; Coleman et al., 2016). 

Grote organisaties zoals Amazon en Netflix spelen in op de kansen van data analytics om klantgedrag 

te doorgronden en productaanbevelingen te personaliseren (Akter et al., 2016). 

 

Reeds verrichte onderzoeken impliceren dat deze voordelen gecreëerd kunnen worden door 

belangrijke dimensies van Data Analytics Capabilities (DAC) te ontwikkelen, en benadrukken de 

relevantie voor zowel grote organisaties als het MKB (Moonen et al., 2019). Met ontwikkelde DAC 

kunnen organisaties voorzien in bedrijfsinzichten gebruikmakend van datamanagement, technologie 

en personeel en daarmee transformeren in een concurrentiekracht (Kiron et al., 2014). Van DAC wordt 

tevens gesuggereerd dat dit een element is waarmee prestaties van organisaties verhoogd kunnen 

worden (Akter et al., 2016). Hierdoor is en blijft het investeren in data analytics voor organisaties een 

topprioriteit (Cosic et al., 2015). 

 

Ondanks de veelbelovendheid van data analytics, zijn het voornamelijk grote organisaties die 

voortuitgang laten zien en dreigt het MKB achterop te raken met de adoptie van data analytics 

(Coleman et al., 2016; Grimaldi, 2020). Door de toenemende globalisering en snelle technologische 

ontwikkelingen worden MKB organisaties geconfronteerd met grotere uitdagingen dan grote 

organisaties (English & Hofmann, 2018). Middelen die bijdragen aan het ontwikkelen van DAC kunnen 

voor MKB bedrijven ontoegankelijk zijn, waardoor het investeren in data analytics een barrière vormt. 

Echter is het MKB een essentieel onderdeel van de economie en is het voor MKB bedrijven noodzakelijk 

om mee te gaan in de digitale transformatie (Coleman et al., 2016).  

1.2. Probleemstelling 
Van ontwikkelde DAC wordt gesuggereerd dat dit leidt tot verhoogde bedrijfsprestaties waarmee 

concurrentievoordeel verworven kan worden. Deze aantrekkingskracht daagt organisaties uit om te 

investeren in DAC (Moonen et al., 2019; Akter et al., 2016; Gupta & George, 2016).  

 

Echter richten academici zich in reeds verrichte onderzoeken voornamelijk op grote organisaties. 

Hoewel hierin belangrijke dimensies zijn geïdentificeerd voor het ontwikkelen van DAC, is er door de 

verschillen tussen grote en kleine organisaties een beperkt begrip over de toepasbaarheid op het MKB. 

Hierdoor zijn gerichte investeringen in data analytics voor MKB bedrijven moeilijk te bepalen (Comuzzi 

& Patel, 2016; Moonen et al., 2019; Coleman et al., 2016). Daarnaast wordt de adoptie van data 

analytics door MKB bedrijven vertraagd door een tekortkoming aan relevante kennis en expertise, 

minder financiële middelen en het ontbreken van een geschikte organisatiestructuur voor het 

ontwikkelen en onderhouden van DAC (Coleman et al., 2016).  

 

Academisch onderzoek dat enige verwantschap vertoond met data analytics binnen het MKB bestaat 

uit kwalitatief onderzoek voor het ontwikkelen van een meetinstrument. Ondanks de gesuggereerde 
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relatie tussen DAC en het bevorderen van bedrijfsprestaties, ontbreekt het echter aan kwantitatief 

onderzoek waarin relevante dimensies en subdimensies benodigd voor DAC en bedrijfsprestaties 

binnen het MKB op grotere schaal wordt onderzocht (Comuzzi & Patel, 2016; Moonen et al., 2019; 

Mikalef et al., 2019; Akter et al., 2016).  

1.3. Opdrachtformulering 
Dit onderzoek is een eerste stap om in te spelen op de gap in de wetenschappelijke literatuur waarin 

de benodigde dimensies en subdimensies voor het ontwikkelen van DAC in relatie tot de 

bedrijfsprestaties binnen het MKB nauwelijks is onderzocht, evenals de praktische noodzaak voor MKB 

bedrijven om inzicht te verwerven in potentiële DAC investeringen. 

 

Hiermee is het doel van dit onderzoek om inzicht te verkrijgen in de benodigde dimensies en 

subdimensies voor het ontwikkelen van DAC en bedrijfsprestaties binnen het MKB en daarmee een 

valide meetinstrument vormen. De onderzoeksvraag “Welke dimensies en subdimensies vormen een 

valide meetinstrument voor het meten van Data Analytics Capabilities (DAC) binnen het MKB, in relatie 

tot de bedrijfsprestaties?” is hierin leidend. Dit onderzoek zal eerst vanuit een theoretisch kader de 

vraag “Hoe worden zowel de DAC dimensies en subdimensies, alsmede de bedrijfsprestaties binnen het 

MKB bepaald?” beantwoorden, om inzicht te krijgen in relevante definities en kennis binnen dit 

onderzoeksdomein. Vervolgens zal empirisch onderzoek antwoord geven op de vraag “Wat is de 

huidige status van de DAC dimensies en subdimensies, ten opzichte van de bedrijfsprestaties binnen 

het MKB?”, om inzicht te krijgen in de huidige situatie binnen het MKB. Een analyse van de bevindingen 

zullen leiden tot het beantwoorden van de onderzoeksvraag.  

1.4. Motivatie / relevantie  
Reeds verrichte onderzoeken hebben meetinstrumenten voortgebracht. Echter zijn deze voornamelijk 

ontwikkeld door IT-consultants en softwareleveranciers waarbij de gehanteerde methodologie 

onduidelijk is, waardoor dit de validiteit beperkt (Cosic et al., 2015; Comuzzi & Patel, 2016; Mikalef et 

al., 2019). Enkele meetinstrumenten zijn ontwikkeld door academisch onderzoek maar richten zich 

met name op grote organisaties, dat impliceert dat deze niet geschikt zijn voor MKB bedrijven (Comuzzi 

& Patel, 2016). Naast dat dit onderzoek ingaat op de gap in de wetenschappelijke literatuur waarin 

minimaal onderzoek is verricht naar de benodigde dimensies en subdimensies voor het ontwikkelen 

van DAC binnen het MKB, bouwt dit onderzoek voort op een reeds ontwikkelde DAC model voor het 

MKB dat als meetinstrument dient voor het valideren van de in kaart gebrachte dimensies (Comuzzi & 

Patel, 2016; Moonen et al., 2019; Coleman et al., 2016). 

 

Ondanks het achterblijven van het MKB met het adopteren van data analytics, is het MKB een 

essentieel onderdeel van de economie en is het voor MKB bedrijven noodzakelijk om mee te gaan in 

de digitale transformatie (Coleman et al., 2016; Grimaldi, 2020). De onderzoeksresultaten geven MKB 

bedrijven inzicht in de essentiële DAC en bedrijfsprestatie dimensies, en bieden ondersteuning aan 

MKB bedrijven bij het bepalen van data analytics investeringen.  

1.5. Aanpak in hoofdlijnen 
Hierop volgend zal in hoofdstuk 2 een kritische literatuuronderzoek inzicht geven in relevante 

wetenschappelijke kennis en definities over data analytics binnen het MKB. In hoofdstuk 3 volgt een 

beschrijving van de methodologische benadering. Hoofdstuk 4 zal inzicht geven in de 

onderzoeksresultaten waarna in hoofdstuk 5 een discussie en conclusies leiden tot aanbevelingen voor 

de praktijk en voor toekomstig onderzoek.   



9 
 

2. Theoretisch kader 

2.1. Onderzoeksaanpak 
Dit theoretisch kader geeft vanuit een kritische 

literatuuronderzoek een goed begrip en inzicht in 

relevante verrichte onderzoeken, bestaande theorieën en 

concepten, en nieuwe inzichten uit recente onderzoeken 

die het doel van dit onderzoek ondersteunen. Alvorens de 

resultaten van het theoretisch kader worden behandeld, 

is aanvankelijk een onderzoeksaanpak opgesteld. Hoewel 

dit theoretisch kader een kritische literatuuronderzoek 

toepast, worden de richtlijnen van de Systematic 

Literature Review (Okoli & Schabram, 2010; Moonen et 

al., 2019) als basis gehanteerd om gestructureerd sturing 

te geven aan de uitvoering van het literatuuronderzoek 

waarmee een empirisch toetsbaar conceptueel model 

kan worden ontwikkeld. Deze benadering is een 

veelgebruikte methode binnen het Information Systems 

(IS) domein en hanteert acht stappen verdeeld onder vier 

onderzoeksfasen, zoals te zien in Figuur 1. In de 

Planningsfase wordt ingegaan op het beoogde doel van      Figuur 1: Systematic Literature Review (Okoli & 

het literatuuronderzoek en de te volgen protocol en            Schabram, 2010) 

training. De Selectiefase bestaat uit het daadwerkelijk zoeken naar wetenschappelijke literatuur en 

een praktische screening, aan de hand van specifieke criteria. Vervolgens vindt in de Extractiefase een 

kwaliteitsbeoordeling van de gevonden literatuur plaats, en leidt de data extractie tot het identificeren 

van relevante informatie. In de laatste Uitvoeringsfase, wordt er een analyse van de bevindingen 

verricht die leiden tot een transparante en reproduceerbare uitwerking van het literatuuronderzoek 

(Okoli & Schabram, 2010). Hierop volgend zal de invulling aan deze methode worden beschreven. 

 

Planning 

Het doel van dit literatuuronderzoek is om een solide theoretische basis te leggen waarmee inzicht 

wordt verkregen in de dimensies en subdimensies voor het ontwikkelen van DAC binnen het MKB, en 

te achterhalen hoe bedrijfsprestaties worden bepaald. Binnen deze context zal vanuit de 

wetenschappelijke literatuur antwoord worden gegeven op de vraag “Hoe worden zowel de DAC 

dimensies en subdimensies, alsmede de bedrijfsprestaties binnen het MKB bepaald?”, dat tevens 

richting geeft aan het empirisch deel van dit onderzoek (Saunders et al., 2019). Het onderdeel protocol 

en training wordt voornamelijk gehanteerd in ‘stand-alone’ literatuuronderzoeken (Okoli & Schabram, 

2010). Gezien in dit theoretisch kader een kritische literatuuronderzoek wordt toegepast, wordt deze 

stap buiten beschouwing gelaten. 

Selectie 

Het literatuuronderzoek is uitgevoerd door middel van een query zoekopdracht in de elektronische 

database Web of Science (WoS). Deze database heeft de voorkeur omdat hierin een aanzienlijke 

hoeveelheid aan artikelen aangeboden wordt uit meerdere wetenschapsgebieden. Daarnaast bevat 

WoS citatiebestanden waarin de bronnen worden vermeldt die een auteur heeft gehanteerd en wordt 

vermeldt hoe vaak een specifiek artikel is geciteerd in andere artikelen. Dit kan tevens bijdragen aan 

het bepalen van de relevantie van artikelen. Met name de wetenschappelijke artikelen uit de 

onderzoeksdomeinen business management, business economics, en computer and information 
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science zijn relevant bevonden voor dit onderzoek. Om een compleet beeld te verkrijgen van de meest 

relevante artikelen is een query zoekopdracht ontwikkeld met specifieke kernwoorden op titel en 

onderwerpniveau. Deze kernwoorden zijn afgeleid uit de onderzoeksvraag die leidend is in dit 

onderzoek en worden afgewisseld met verwante begrippen om te waarborgen dat alle relevante 

artikelen terugkomen in de zoekresultaten. De query bestaat uit het kernwoord ‘data analytics’ 

uitgewisseld met de begrippen ‘business analytics’ en ‘big data’. In plaats van het kernwoord 

‘capability’ is tevens het begrip ‘maturity’ gehanteerd, en het kernwoord ‘performance’ is uitgewisseld 

met het begrip ‘value’ (zie Tabel 1). Deze query zoekopdracht resulteerde in 484 resultaten. 

Tabel 1: Query zoekopdracht  

      Title          Topic         Topic 

      (“Data Analytic*” OR     AND      (Capabilit* OR     AND    (Performance OR 

       “Business Analytic*” OR        Maturity)       Value) 

       “Big Data”) 

In de praktische screening is aan de hand van criteria overwogen welke onderzoeken uit de 

zoekresultaten ter beoordeling worden inbegrepen, en worden uitgesloten (Okoli & Schabram, 2010). 

Gezien het geringe aantal diepgaande onderzoeken verwant aan dit onderzoeksonderwerp is de query 

zoekopdracht verfijnd door enkel te zoeken naar wetenschappelijke peer-reviewed artikelen, die 

Engelstalig zijn en uit de periode vanaf 2012 tot het heden. Dit resulteerde in 480 artikelen uit de 

zoekopdracht, die vervolgens van WoS zijn geëxporteerd naar een Excel literatuurlijst. 

Extractie 

Met de kwaliteitsbeoordeling is bepaald welke onderzoeken van onvoldoende kwaliteit zijn om 

meegenomen te worden in de vervolganalyse (Okoli & Schabram, 2010). Met behulp van de Excel 

literatuurlijst, zijn van de 480 overgebleven artikelen de titels en abstracts geanalyseerd. Hierin zijn de 

artikelen die minimale verwantschap vertoonden met DAC, niet ingingen op de relatie tussen DAC en 

bedrijfsprestaties, of te technisch van aard waren uitgesloten. Dit resulteerde in een overgebleven 164 

artikelen. Vervolgens zijn van deze artikelen de introducties en conclusies geanalyseerd die met 

dezelfde kwaliteitscriteria zijn beoordeeld. De introducties en conclusies gaven een dermate sterk 

beeld van de onderzoeken waardoor 145 artikelen op basis van voorgaande kwaliteitscriteria zijn 

uitgesloten. Hierdoor heeft de kwaliteitsbeoordeling geresulteerd in 19 relevante artikelen. 

In navolging op de query zoekopdracht is backward snowballing toegepast om in de reeds gevonden 

artikelen, andere relevante artikelen te vinden. Hierin zijn artikelen beoordeeld op het hanteren van 

fundamentele definiëringen, successen, uitdagingen en ontwikkelen van DAC. Tevens heeft de Open 

Universiteit (OU) één artikel voorgesteld waardoor er in totaal 27 relevante artikelen zijn vastgesteld. 

Tabel 2: Relevante artikelen uit literatuuronderzoek 

Databron        Aantal relevante artikelen 

Query zoekopdracht        19 

Backward snowballing        7 

Overige bronnen         1 

Totaal aantal relevante artikelen       27   

Met de 27 relevante artikelen heeft data extractie plaatsgevonden door systematisch concepten te 

identificeren en categoriseren in een Excel spreadsheet. Hierin zijn per artikel de auteur, publicatiejaar, 

titel, definities, relatie met dit onderzoek, condities en bevindingen opgenomen. Binnen de scope van 

dit onderzoek heeft dit de concepten DAC, materiële en immateriële resources, governance, strategie 

en bedrijfsprestaties opgeleverd. 
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Uitvoering 

Op basis van de data extractie heeft er een kwalitatieve analyse en synthese van de bevindingen 

plaatsgevonden. Dit houdt in dat per concept de definities, relevante theorieën en trends met elkaar 

zijn vergeleken door overeenkomsten, verschillen, tegenstrijdige verklaringen en te weinig 

onderzochte aspecten te achterhalen. Zie Bijlage 1 voor een gedetailleerde uiteenzetting. Dit heeft 

geleid tot de resultaten en conclusies die hierop volgend worden behandeld.   

2.2. Resultaten en conclusies 
Het voornaamste resultaat van dit literatuuronderzoek is het ontwikkelen van een empirisch toetsbaar 

conceptueel model dat in empirisch onderzoek als te valideren meetinstrument wordt gehanteerd om 

de primaire onderzoeksvraag te beantwoorden. De theoretische basis voor het ontwikkelen van een 

conceptueel model zal in de volgende paragrafen wordt behandeld. Hierin zal eerst DAC worden 

toegelicht, waarna wordt ingegaan op de onderliggende dimensies en subdimensies. Tot slot zullen de 

vormen van bedrijfsprestaties aan bod komen en het belang hiervan in dit onderzoek.   
 

2.2.1.  Data Analytics Capabilities (DAC) 

Data analytics wordt gedefinieerd als “het gebruik van data, statistische en kwantitatieve analyses, 

verklarende en voorspellende modellen, en fact-based management om beslissingen en acties te 

sturen” (Davenport & Harris, 2007). Data analytics biedt organisaties de mogelijkheid om data om te 

zetten in waardevolle inzichten en, bedrijfsprocessen en bedrijfsprestaties te verbeteren waarmee 

concurrentievoordeel gecreëerd kan worden (Cosic et al., 2015). Hoewel data analytics nodig is voor 

het creëren van waarde uit data, zijn andere management en niet-technische middelen tevens van 

belang om DAC te ontwikkelen (Moonen et al., 2019; Gupta & George, 2016; Chen & Nath, 2018). 

 

Het ontwikkelen van deze belangrijke dimensies van DAC is relevant voor zowel grote organisaties als 

het MKB, waarmee kan worden voorzien in bedrijfsinzichten gebruikmakend van datamanagement, 

technologie en personeel en daarmee te transformeren in een concurrentiekracht (Moonen et al., 

2019; Kiron et al., 2014). Voortbouwend op bestaand onderzoek dat is gebaseerd op de Resource-

Based View (RBV) en aanvullend onderzoek op de RBV, waarin relevante DAC dimensies naar voren 

komen, richt het DAC framework van Moonen et al. (2019) zich op het MKB waarin vier dimensies 

worden voorgesteld. Deze dimensies Materiële resources, Immateriële resources, Governance en 

Strategie bestaan onderliggend uit essentiële middelen waarmee MKB bedrijven DAC kunnen 

ontwikkelen. Hierop volgend zal worden ingegaan op deze dimensies.   

 

Materiële resources 

De dimensie Materiële resources zijn middelen die door organisaties in een markt kunnen worden 

gekocht en verkocht waaronder data, technologie en fundamentele middelen. Alhoewel deze 

middelen op zichzelf geen concurrentievoordeel opleveren, zijn materiële resources vereist om DAC 

te ontwikkelen (Gupta & George, 2016). Deze middelen bevatten interne en externe data van 

verschillende formaten, structuren en snelheden waarin ze worden gecreëerd en de technologie die 

de kansen en uitdagingen van datagebruik aankunnen (Gupta & George, 2016; Moonen et al., 2019). 

Hoewel fundamentele middelen zoals financiële investeringen en beschikbare tijd voor het behalen 

van data analytics doelstellingen door enkele academici worden geclassificeerd als materiële 

resources, worden deze middelen door Moonen et al. (2019) onder de dimensie Strategie geschaard.  

 

Binnen de context van het MKB zijn materiële resources onder te verdelen in datacollectie, data 

analytics, data architectuur en technologische infrastructuur (Moonen et al., 2019). In de ontwikkeling 

van deze materiële resources is het data element gericht op het volledig gebruikmaken van data 
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analytics in alle operationele en besluitvormingsprocessen. Het managen van deze data heeft een 

focus op databronnen, datatypes en speelt de optimalisering van dataopslag en infrastructuur een 

essentiële rol (Comuzzi & Patel, 2016; Moonen et al., 2019). Hierin worden verschillende vormen van 

data waaronder historische, real-time, gestructureerde, ongestructureerde en metadata vergaard uit 

interne operationele systemen en externe bronnen. Vervolgens kunnen analytics types zoals 

beschrijvend, voorspellend en voorschrijvend, en analytics tools waaronder statistische en datamining 

software, rapportages, dashboards, scorecards, Online Analytical Processing (OLAP), en 

visualisatietechnologieën worden toegepast waarmee data kan worden bewerkt en waardevolle 

inzichten te creëren (Moonen et al., 2019; Suoniemi et al., 2020; Cosic et al., 2015). 

 

De technologie is hierin van belang doordat het zich focust op datastructuren en architectuur om te 

voorzien in kansen en bedreigingen. De architectuur bestaat uit drie elementen waaronder data 

aggregatie, data processing en datavisualisatie. Hierin is de data architectuur gericht op de opslag, 

verwerking, integratie en transformatie van data en dient de technologische infrastructuur voor 

passende dataopslag oplossingen, systeem integratie, infrastructuur beveiliging en gebruikerstoegang.  

Hiermee is de IT infrastructuur gericht op de volledige implementatie van data analytics (Comuzzi & 

Patel, 2016; Moonen et al., 2019; Wang & Hajli, 2017; Lozada et al., 2019). 

 

Immateriële resources 

Immateriële resources zijn middelen die doorgaans niet eenvoudig kunnen worden gekocht of 

verkocht en waarvan de samengestelde elementen tussen organisaties verschillen. Deze immateriële 

resources zijn daardoor waardevol, zeldzaam, onnavolgbaar en onvervangbaar, waardoor deze 

middelen duurzaam concurrentievoordeel kunnen creëren. Hieronder worden cultuur en human 

resources geschaard. Deze middelen hebben geen duidelijke en zichtbare grenzen, en de waarde is in 

hoge mate contextafhankelijk (Gupta & George, 2016; Moonen et al., 2019; Barney, 1991).  

 

Bij het toepassen van deze immateriële resources binnen het MKB bevat cultuur een datagedreven 

bedrijfscultuur en het lerend vermogen van de organisatie (Gupta & George, 2016; Moonen et al., 

2019; Lozada et al., 2019). Binnen een datagestuurde bedrijfscultuur vindt besluitvorming plaats op 

basis van data analytics en vormt dit een onderdeel van de cultuur en leiderschapsstijl. Hiermee omvat 

bedrijfscultuur de normen, waarden en dagelijkse routines waar data analytics onderdeel van is 

(Comuzzi & Patel, 2016; Moonen et al., 2019; Cosic et al., 2015; Suoniemi et al., 2020). Daarnaast is 

een mate van ondersteuning en sponsoring vanuit het management, flexibiliteit en wendbaarheid, 

vertrouwen in het data analytics talent van medewerkers en een visie voor cultuurverandering van 

belang voor het ontwikkelen van DAC (Moonen et al., 2019). Daarnaast is human resources een 

immateriële resource binnen de context van het MKB waarin de betrokkenheid van medewerkers en 

de vaardigheden en competenties binnen de organisatie op het gebied van technologie, business, 

management, innovatie en communicatie elementen zijn (Moonen et al., 2019). Hierin worden 

technische en leidinggevende vaardigheden gekenmerkt als human resources waarin de kennis en 

capaciteiten van medewerkers naar voren komt (Gupta & George, 2016; Moonen et al., 2019). Vanuit 

dit perspectief is het menselijke en organisatorische aspect tevens gericht op het experimenteren en 

delen van data analytics tools. Hiermee wordt betrokkenheid en bewustzijn gecreëerd in de potentie 

van data analytics (Comuzzi & Patel, 2016; Moonen et al., 2019; Cosic et al., 2015; Lozada et al., 2019).  

 

Governance 

Governance is een dimensie waarmee de toepassing van data analytics middelen binnen een 

organisatie worden bestuurd. Hierin wordt het bestaan van formele organisatiestructuren beoordeeld 

zodat DAC gedefinieerd en ontwikkeld kunnen worden (Cosic et al., 2015; Comuzzi & Patel, 2016). 
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Een aantal middelen geven onderliggend invulling aan deze dimensie waaronder 

beslissingsbevoegdheden waarin besluitvormers en de verantwoordelijkheden worden bepaald. 

Daarnaast zijn dynamische data analytics capabilities van belang voor het continu vernieuwen van 

middelen waarmee ingespeeld kan worden op de veranderende omgeving. Tevens is change 

management een belangrijk aspect om technologische veranderingen aan te nemen, risico’s te 

managen en trainingen te geven (Cosic et al., 2015; Moonen et al., 2019). Enkele academici scharen 

een strategische afstemming tussen data analytics initiatieven en de algehele bedrijfsstrategie, als 

onderdeel van Governance (Cosic et al., 2015). Dit terwijl Moonen et al. (2019) zich richten op het MKB 

en strategische belangen als separate dimensie beschouwen. 

 

Reeds verrichte onderzoeken met een focus op het MKB maken binnen de Governance dimensie 

onderscheid tussen Analytics Governance en IT/Data Governance. Hierin is Analytics Governance 

enerzijds gericht op het proces waarin data analytics control, compliance en ethiek te ontwikkelen DAC 

zijn. Anderzijds is structuur een onderdeel waarin beslissingsbevoegdheden, coördinatie en externe 

samenwerking belangrijke DAC zijn. IT/Data Governance is te onderscheiden in IT Governance waarin 

het ontwikkelen van een IT strategie en structuren voor besluitvorming onderdeel zijn, en Data 

Governance dat bestaat uit het ontwikkelen van een data strategie waarin data kwaliteitsmanagement 

een belangrijk aspect is (Moonen et al., 2019; Klievink et al., 2017). Hiermee is de Governance dimensie 

het mechanisme voor het toewijzen van autoriteit en controle over de DAC. Hierin is het beoordelen 

en evalueren van de Analytics, IT en Data Governance van de organisatie kenmerkend en wordt 

hiermee beleid voor IT-projecten en data management ontwikkeld en beheerst (Comuzzi & Patel, 

2016; Cosic et al., 2015; Moonen et al., 2019). 

Tabel 3: Typologieën van DAC dimensies

 

Strategie 

Binnen de Strategie dimensie wordt bepaald in welke mate de bedrijfsstrategie is meegenomen in het 

ontwikkelen van de data analytics infrastructuur om effectief gebruik te maken van data analytics 

(Coleman et al., 2016). Dit houdt in dat een strategische afstemming zich richt op de strategie, 

management en business waarin een afstemming plaatsvindt tussen de doelstellingen van data 

analytics initiatieven en de algehele bedrijfsstrategie (Comuzzi & Patel, 2016; Cosic et al., 2015). 

Daarnaast verbindt deze dimensie de elementen strategie en proces, waarin strategie staat voor de 

inclusie van data analytics in de algehele bedrijfsstrategie en proces voor het beoordelen van de 

toepassing van data analytics voor het behalen van de bedrijfsstrategie (Comuzzi & Patel, 2016; 

Suoniemi et al., 2020). Dit houdt tevens in dat er wordt bepaald in welke mate de toepassing van data 



14 
 

analytics passend is binnen de organisatiestructuur en of het type aan data analytics tools, die de data 

analytics activiteiten dient te ondersteunen, helder zijn gedefinieerd (Moonen et al., 2019). 

Reeds verricht onderzoek door academici gericht op het MKB geven invulling aan de Strategie dimensie 

door naast een strategische afstemming, tevens de uitbesteding van data analytics, technologie of 

werkzaamheden te beschouwen als een strategische keuze. Afhankelijk van de aanwezige kennis en 

vaardigheden kan een organisatie ervoor kiezen om data analytics uit te besteden in plaats van 

personeel aan te nemen (Moonen et al., 2019). Daarnaast wordt waarde toegevoegd, waarin waarde 

staat voor financiële betrokkenheid om financieringen voor data analytics initiatieven te meten, en 

risico’s dat verwijst naar het verminderen van weerstand en het bevorderen van samenwerking. 

Tevens wordt contributie hieronder geschaard voor de rol die data analytics inneemt bij het verlagen 

van kosten en het vergroten van de waardecreatie (Moonen et al., 2019; Gonzales, 2011). 

Tabel 4: Constructen en definities 

Construct  Definities      Bron 

Data analytics  Het vermogen van organisaties om te kunnen voorzien in   (Kiron et al., 2014) 

capabilities (DAC)  in bedrijfsinzichten gebruikmakend van datamanagement,  

technologie en personeel en daarmee te transformeren in een  

concurrentiekracht. 

Materiële resources Middelen die door organisaties in een markt kunnen worden  (Gupta & George, 2016) 

gekocht en verkocht waaronder data, technologie en fundamentele  

middelen. 

Immateriële resources Middelen die doorgaans niet eenvoudig kunnen worden gekocht of (Gupta & George, 2016; 

verkocht en waarvan de samengestelde elementen tussen  Moonen et al., 2019;  

organisaties verschillen.     Barney, 1991) 

Governance Governance is een dimensie waarmee de toepassing van data  (Cosic et al., 2015; Comuzzi 

analytics middelen binnen een organisatie worden bestuurd. & Patel, 2016). 

Strategie   Hierin wordt bepaald in welke mate de bedrijfsstrategie is  (Coleman et al., 2016). 

meegenomen in het ontwikkelen van de data analytics  

infrastructuur om effectief gebruik te maken van data analytics.  

Bedrijfsprestaties  De mate waarin een organisatie superieure prestaties realiseert  (Gupta & George, 2016) 

                                                   ten opzichte van de concurrentie. 

2.2.2.  Bedrijfsprestaties 

Recente studies impliceren dat data analytics een wezenlijk verschil maakt in de bedrijfsprestaties en 

suggereren dat dit bedrijven in staat stelt om pro-actiever en sneller in te spelen op kansen, en 

daarmee concurrentievoordeel te bewerkstelligen (Mikalef et al., 2020). Bedrijfsprestaties worden 

beschouwd als de mate waarin een organisatie superieure prestaties realiseert ten opzichte van de 

concurrentie (Gupta & George, 2016). DAC kunnen deze bedrijfsprestaties vergroten door de 

productiviteit van zowel de materiële als immateriële resources te verbeteren en de voordelen ervan 

te benutten. Een complexe combinatie van fysieke, menselijke, organisatorische en financiële 

middelen zijn essentieel om superieure, zeldzame en moeilijk te imiteren DAC te creëren, die leiden 

tot betere bedrijfsprestaties. Verrichte onderzoeken suggereren dat bedrijven die superieure DAC 

creëren, in staat moeten zijn om bedrijfsprestaties te maximaliseren (Akter et al., 2016; Ferraris et al., 

2019).In reeds verrichte onderzoeken worden vier gebieden erkend waarin data analytics waarde 

toevoegt waaronder besluitvorming, operationele efficiëntie, product en service innovaties en 

business model innovaties. Om deze voordelen te benutten dienen organisaties DAC en middelen te 

ontwikkelen, en te verbinden aan prestatie indicatoren (Ylijoki & Porras, 2019). Om het verschil in 

bedrijfsprestaties tussen organisaties volledig te meten wordt door academici marktprestaties en 

operationele prestaties voorgesteld, en worden beschouwd als twee belangrijke en onderscheidende 

dimensies om de bedrijfsprestaties te meten (Gupta & George, 2016; Behl, 2020). De focus van 

bedrijven op de marktprestaties heeft als doel om de winstgevendheid te vergroten. Dit houdt in dat 



15 
 

organisaties bedrijfsprocessen en bedrijfsstrategieën op elkaar afstemmen om optimaal in te spelen 

op de huidige marktbehoeften, en om een beter begrip te krijgen van de toekomstige 

marktontwikkelingen. Daarnaast resulteert een hoge mate van operationele prestaties in een 

kosteneffectieve bedrijfsvoering die moeilijke tijden kunnen doorstaan en ondersteuning bieden aan 

de algehele continuïteit. Data analytics biedt een basis voor deze operationele prestaties en kunnen 

organisaties in staat stellen om juiste beslissingen te nemen (Gupta et al., 2019). 

2.3. Doel van het vervolgonderzoek 
Dit onderzoek bouwt voort op het conceptueel model uit Figuur 2, dat is gebaseerd op reeds verricht 

empirisch onderzoek. Hierin worden dimensies en subdimensies voorgesteld, waarvan wordt 

gesuggereerd dat deze benodigd zijn bij het creëren van DAC binnen het MKB. Daarnaast wordt 

aangenomen dat bedrijven die DAC ontwikkelen, de voorgestelde bedrijfsprestatie indicatoren doen 

verbeteren. Om de primaire onderzoeksvraag te beantwoorden zal dit conceptueel model in empirisch 

onderzoek als statistisch te valideren meetinstrument worden toegepast. In het volgende hoofdstuk 

zal de onderzoeksmethodologie verder worden behandeld. 

 
Figuur 2: Conceptueel model (Gebaseerd op Moonen et al., 2019) 

 

 

 

 



16 
 

3. Methodologie 

3.1. Conceptueel ontwerp 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in de benodigde dimensies en subdimensies 

voor het ontwikkelen van DAC binnen het MKB alsmede het verkrijgen van inzicht in de relatie met 

bedrijfsprestaties, om hiermee een valide meetinstrument te vormen dat ondersteuning biedt aan 

MKB bedrijven voor het bepalen van data analytics investeringen.  

 

Om dit te bewerkstelligen zal het voorgestelde conceptueel model (zie Figuur 2) in het empirisch deel 

van dit onderzoek dienen als te valideren meetinstrument. Vanuit een methodologisch perspectief 

houdt dit in, dat dit onderzoek tracht om meetbare variabelen op een objectieve wijze te verklaren 

waardoor er een positivistische filosofie zal worden gehanteerd. Positivisme wordt gekenmerkt door 

het objectief leveren van accurate inzichten en feiten om generalisaties te produceren, die niet worden 

beïnvloed door menselijke interpretatie of bias (Saunders et al., 2019, p. 144). Daarnaast ligt het 

valideren van een ontwikkelde meetinstrument in empirisch onderzoek, in lijn met een deductieve 

benadering waarin conclusies logisch voortkomen uit de op theorie gebaseerde assumpties (Saunders 

et al., 2019, p. 152). Hoewel het bij deze benadering gebruikelijk is om de theorie aan de hand van 

opgestelde hypotheses te testen, zal dit onderzoek daarentegen geen hypotheses hanteren (Saunders 

et al., 2019, p. 153). In dit onderzoek wordt het op theorie gebaseerde meetinstrument als te testen 

model beschouwd, waarin de onderliggende dimensies en subdimensies voor het ontwikkelen van DAC 

en de bedrijfsprestaties binnen het MKB dienen te worden gevalideerd. 

 

Hiervoor wordt er een kwantitatieve surveystrategie toegepast, omdat hiermee wordt gefocust op het 

ontdekken van meetbare feiten die leiden tot geloofwaardige en betekenisvolle data. Deze strategie 

maakt het mogelijk om gestandaardiseerde data van een groot aantal respondenten op een efficiënte 

wijze te verzamelen en is de verkregen data eenvoudiger te vergelijken. Hierin wordt de data tevens 

geanalyseerd en geïnterpreteerd waarin bias en subjectieve interpretaties vermeden wordt (Saunders 

et al., 2019). Hoewel het voorbereiden en analyseren van de data tijdrovend kan zijn, biedt een 

surveystrategie een hoge mate van controle over het onderzoeksproces waarin het mogelijk is om 

bevindingen te genereren die statistisch representatief zijn voor de gehele populatie (Saunders et al., 

2019, p. 193-194). Gezien de tijdsgebondenheid bij het meten van DAC en de bedrijfsprestaties een rol 

inneemt, zal de surveystrategie cross-sectioneel worden toegepast. Hierin wordt een anoniem 

vooropgestelde vragenlijst gehanteerd en leidt een momentopname tot het valideren van de 

assumpties en het meetinstrument (Saunders et al., 2019, p. 212). 

3.2. Technisch ontwerp 
Zoals reeds besproken dient het ontwikkelde meetinstrument aan de hand van een cross-sectioneel 

surveystrategie in empirisch onderzoek te worden gevalideerd. Hiervoor wordt een vragenlijst 

gehanteerd waarvan de criteria en de sampling methode hierop volgend zullen worden toegelicht.   

3.2.1.  Vragenlijst 
De vragenlijst bouwt voort op het conceptueel model uit het theoretisch kader waarin latente 

constructen bestaan uit DAC en bedrijfsprestatie dimensies, en waarin onderliggend meetbare 

indicatoren bestaan uit de subdimensies die zijn vertaald naar items in de vragenlijst (Brown, 2006, p. 

7). Deze constructen bestaan uit de voorgestelde DAC dimensies materiele resources, immateriële 

resources, governance en strategie, waar de subdimensies bestaan uit datacollectie, data analytics, 

data architectuur, technologische infrastructuur, bedrijfscultuur, kennis en vaardigheden, procedures, 

structuren, kwaliteit, strategische afstemming en outsourcing. Het construct bedrijfsprestaties bestaan 
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uit de subdimensies operationele prestaties en marktprestaties. De respondenten worden verzocht 

om dezelfde set aan vragen van antwoord te voorzien. Hoewel met deze strategie sociaal gewenste 

antwoorden voorkomen dienen te worden, biedt dit een efficiënte manier van datacollectie van een 

ruimere sample aan respondenten (Saunders et al., 2019, p. 504). 

 

De te valideren dimensies en subdimensies zijn gebaseerd op het DAC raamwerk van Moonen et al. 

(2019), waar bedrijfsprestatie dimensies op basis van bestaande wetenschap eveneens in het 

meetinstrument zijn opgenomen. De hieruit voortkomende conclusies bieden ondersteuning aan MKB 

bedrijven bij het bepalen van data analytics investeringen. In Tabel 5 en 6 wordt de operationalisatie 

van de dimensies en subdimensies weergegeven. Zoals eerder aangegeven wordt DAC gedefinieerd als 

“het vermogen van organisaties om te kunnen voorzien in bedrijfsinzichten gebruikmakend van 

datamanagement, technologie en personeel en daarmee te transformeren in een concurrentiekracht” 

(Kiron et al., 2014). Op basis hiervan is DAC geconceptualiseerd als third-order formatieve construct, 

ten opzichte van de DAC dimensies materiële en immateriële resources, governance en strategie, 

welke zijn geconceptualiseerd als second-order formatieve constructen bestaande uit tien first-order 

items. Daarnaast is bedrijfsprestaties geconceptualiseerd als second-order formatieve construct, ten 

opzichte van de operationele prestaties en marktprestaties welke zijn geconceptualiseerd als first-

order formatieve items. Dit houdt in dat met de formatieve items wordt verondersteld dat de 

subdimensies bepalende kenmerken zijn voor de latente constructen (MacKenzie et al., 2011). 

Tabel 5: DAC constructen en items 

Third-order  Type  Second-order          Type                                First-order                                      Type 

    (dimensies)              (subdimensies) 

Data Analytics Formatief  Materiële resources         Formatief            Datacollectie             Formatief 

Capabilities (DAC)                  Data analytics             Formatief 

                   Data architectuur             Formatief 

                   Technologische infrastructuur    Formatief 

    Immateriële resources      Formatief            Bedrijfscultuur             Formatief 

                   Kennis en vaardigheden               Formatief 

    Governance         Formatief            Procedures                                      Formatief 

                   Structuren                                       Formatief 

    Strategie           Formatief            Strategische afstemming            Formatief 

                   Outsourcing             Formatief 

Tabel 6: Bedrijfsprestatie constructen en items 

Construct  Type  Dimensies          Type                                Indicatoren                                      Type 

Bedrijfsprestaties Formatief  Operationele         Formatief            Productiviteit             Formatief 

    Prestaties (OP)              Winstpercentage            Formatief 

                               Rendement op investering          Formatief 

                   Verkoopinkomsten             Formatief 

    Marktprestaties (MP)       Formatief            Intreden nieuwe markten            Formatief 

                   Nieuwe producten/services        Formatief 

                   Succesratio                                      Formatief 

                   Marktaandeel             Formatief 

 

De vragenlijst is gebaseerd op voorgaande constructen en worden gepresenteerd als stellingen. Hierin 

bestaat de vertegenwoordiging van de DAC subdimensies uit items, waarbij één stelling per item is 

geformuleerd. De bedrijfsprestatie wordt vertegenwoordigd door vier stellingen per subdimensie (zie 

Bijlage 2). Aan de hand van een 5-punts Likertschaal (1=helemaal oneens tot 5=helemaal eens) kunnen 

respondenten aangeven in welke mate de stelling van toepassing is. Daarnaast worden respondenten 

de mogelijkheid tot een neutraal antwoord geboden, door een ‘geen antwoord’ optie. Hiermee wordt 

getracht de betrouwbaarheid in de onderzoeksresultaten te waarborgen, en sociaal gewenste 

antwoorden te voorkomen. Deze benadering als geheel levert kwantitatieve data op, waarmee 

relevante dimensies en subdimensies voor het ontwikkelen van DAC en bedrijfsprestaties binnen het 
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MKB kunnen worden gevalideerd. Voor het opstellen van de vragenlijst is de online opensource survey 

tool LimeSurvey gehanteerd, waardoor de vragenlijst op een anonieme, efficiënte en 

gestandaardiseerde manier wordt afgenomen en tevens de periode waarin datacollectie en 

verwerking plaatsvindt te minimaliseren. 

 

3.2.2.  Sampling 
Voor het benaderen van de target populatie wordt er gewerkt vanuit een team van in totaal vier 

onderzoekers, die ieder bijdragen aan het realiseren van de complete sample. Hierdoor kan 

gebruikgemaakt worden van een ruimer netwerk om een dataset te realiseren. Een gepaste sample 

omvang voor een factoranalyse is een veelzijdige vraag dat afhangt van meerdere elementen (Knekta 

et al., 2019). Vanuit de bestaande wetenschap worden algemene richtlijnen voorgesteld, waarin 5 tot 

10 respondenten per variabele benodigd wordt geacht. Andere onderzoeken stellen dat een minimale 

sample omvang van 100 respondenten vereist is (Field, 2009, p. 647). Op basis hiervan is bepaald dat 

dit onderzoek een sample tracht te realiseren met een omvang van minimaal 100 respondenten om 

de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten naar de gehele populatie na te streven. De 

sample selectie vindt plaats door het eigen netwerk, LinkedIn en klantbestanden te hanteren waarmee 

de sample gerealiseerd kan worden (zie Tabel 7). De gehanteerde sampling methode is onderdeel van 

de non-probability sampling techniek, omdat er wordt gefocust op respondenten uit een specifiek 

segment en deze dus in zekere zin worden geselecteerd. Om waardevolle data te genereren dient de 

sample selectie daarom te bestaan uit respondenten op managementniveau binnen het MKB, omdat 

deze target populatie in staat zijn om een oordeel en inzicht te kunnen geven over de huidige 

toepassingen van data analytics binnen de MKB organisatie (Saunders et al., 2019, p. 315).  

 
Tabel 7: Sample selectie 
Bronnen  Omschrijving     Sampling methode       Instrument  

Eigen netwerk benaderen van relevante relaties uit het eigen Self-selection sampling    Vragenlijst; 

  netwerk, bestaande uit managementfuncties     5-punts Likertschaal  

in het MKB        

LinkedIn netwerk benaderen van relevante relaties via het LinkedIn Self-selection sampling Vragenlijst; 

  social media platform bestaande uit      5-punts Likertschaal 

managementfuncties in het MKB 

LinkedIn werving koud benaderen van relevante gebruikers bestaande  Self-selection sampling Vragenlijst; 

  uit managementfuncties in het MKB via het Linkedin     5-punts Likertschaal 

social media platform       
Klantbestanden benaderen van relaties uit bestaande klantbestanden Self-selection sampling Vragenlijst; 

  verkregen van relaties/organisaties uit eigen netwerk    5-punts Likertschaal 

 

Zoals te zien in Tabel 7 is de self-selection methode gehanteerd, omdat deze benadering respondenten 

de vrijwillige mogelijkheid biedt om te participeren. Hoewel dit een mate van zelfselectiebias kan 

creëren, is dit getracht te voorkomen door niet multi-interpreteerbare stellingen te formuleren waarin 

een 5-punts Likertschaal tot de antwoorden behoren. Potentiële respondenten zijn met een 

begeleidend schrijven benaderd met het verzoek bij te dragen aan dit onderzoek. Hiervoor is het eigen 

netwerk geraadpleegd waarin relevante respondenten per mail zijn benaderd. Daarnaast is het social 

media platform LinkedIn toegepast om zowel relaties uit het bestaande netwerk te benaderen, 

alsmede relevante respondenten te werven. Tevens zijn klantbestanden verkregen uit het eigen 

netwerk en gehanteerd om deze klanten per mail te benaderen (Saunders et al., 2019, p. 318-324). 

3.3. Data analyse 
Om het conceptueel model als meetinstrument te valideren is er aan de hand van de surveystrategie 

kwantitatieve data vergaard, waarna deze gegevens zijn geanalyseerd. De methoden worden hierop 

volgend toegelicht. 
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3.3.1.  Beschrijvende statistiek 
Aanvankelijk zijn beschrijvende statistieken aan de hand van een frequentietabel geëxploreerd. 

Hoewel dit niet direct de vorm van de distributie weergeeft, biedt dit inzicht in de representatie van 

de respondenten op basis van demografische variabelen (Field, 2009, p. 140). Hiermee wordt de 

demografische frequentieverdeling zowel in aantallen als procentueel weergegeven.  

3.3.2.  Assumpties testen  
Bij het toepassen van een statistische analyse is het essentieel om assumpties te testen, ten behoeve 

van de accuraatheid van de onderzoeksresultaten. Voor de voorgestelde factoranalyse wordt een 

analyse van missing values, outliers, normaliteit, factorability, lineariteit en multicollineariteit 

aangedragen (Knekta et al., 2018; Field, 2009). 

 

Op basis van Little’s Missing Completely at Random (MCAR) Test is er een missing value analysis 

uitgevoerd, waarmee de assumptie dat de ontbrekende waarden willekeurig zijn wordt getest. Hoewel 

de aannemelijkheid van MCAR de toepassing van geavanceerde missing data strategieën mogelijk 

maakt, biedt dit voornamelijk inzicht en ondersteuning om te bepalen hoe in verdere analyses dient 

te worden omgegaan met missing values (Brown, 2009, p. 364-366). Vervolgens is de gekwantificeerde 

distributie gehanteerd om de normaalverdeling te analyseren en outliers te detecteren, waarmee de 

assumptie van normaliteit wordt getest (Field, 2009, p. 137). Tevens is de Kolmogorov–Smirnov (K-S) 

test en Shapiro–Wilk test toegepast om een afwijking van een vergelijkbare normale verdeling te 

testen (Field, 2009, p. 45). Hoewel een data transformatie bij een niet normaal verdeelde dataset tot 

de overwegingen behoord, bieden deze analyses inzicht in de afwijkingen en verdeling waardoor 

onderzoeksresultaten met enige voorzichtigheid dienen te worden geïnterpreteerd.  

 

Vervolgens is Cronbach’s alpha (=α) gehanteerd om de interne consistentie te meten tussen de subset 

aan vragen en de schaal (Saunders et al., 2019, p. 518). Daarnaast is de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test 

gehanteerd om de sample adequaatheid te meten, waarmee de toepasbaarheid van de variabelen 

voor het produceren van betrouwbare factoren kunnen worden beoordeeld. Daarbij is Bartlett’s test 

of sphericity toegepast waarmee de assumptie dat de correlatiematrix evenredig is aan een 

identiteitsmatrix wordt getest, dat impliceert dat variabelen zeer gering met elkaar correleren. Middels 

een R-matrix is de correlatie tussen de items geanalyseerd, waar in mindere en in te hoge mate 

correlerende items vermeden wordt. Tevens is de determinant beoordeeld waarmee eveneens 

multicollineariteit achterhaald is (Field, 2009, p. 647-648). Gezien de importantie van een betrouwbare 

sample waarin voldoende onderlinge correlaties tussen de items aanwezig is, zal het uitsluiten van 

items bij afwijkende correlaties overwogen worden om een factoranalyse te rechtvaardigen.  

 

3.3.3.  Factoranalyse  

Om het conceptueel model als meetinstrument te valideren is er aan de hand van de surveystrategie 

kwantitatieve data vergaard waarna deze data dient te worden geanalyseerd. Echter bevat het 

meetinstrument variabelen bestaande uit de DAC en bedrijfsprestatie dimensies, die niet direct 

gemeten kunnen worden. Daarom dienen de subdimensies als meetbare indicatoren en bieden 

daarmee de mogelijkheid om deze latente variabelen statistisch te meten (Field, 2009). Gezien het 

doel van dit onderzoek zal gebruikgemaakt worden van een factoranalyse. Dit betreft een statistische 

techniek waarmee onderliggende factoren kunnen worden geïdentificeerd en gemeten door een 

groter aantal waargenomen variabelen, waarvan het de bedoeling is om het aantal en de aard van 

latente variabelen of factoren te bepalen die verantwoordelijk zijn voor de variantie tussen een reeks 

waargenomen indicatoren (Field, 2009; Brown, 2006).  
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Vanuit deze benadering zal specifiek een Exploratory Factor Analysis (EFA) worden toegepast. Hiermee 

is het doel van een EFA om de structuur van een reeks variabelen te doorgronden, een vragenlijst te 

construeren om een onderliggende variabele te meten en gegevens te reduceren tot een hanteerbare 

omvang met behoud van zoveel mogelijk van de oorspronkelijke informatie (Field, 2009). Een EFA is 

geschikt in een vroeg stadium van een instrumentontwikkeling dat in lijn ligt met de fase in dit 

onderzoek, waarin het reeds opgestelde conceptueel model als meetinstrument dient te worden 

gevalideerd. Hiermee ondersteunt EFA in het bepalen van het aantal latente constructen dat ten 

grondslag ligt aan een reeks items en biedt het een mogelijkheid om varianties tussen variabelen te 

verklaren met behulp van de opgestelde factoren en daarmee de inhoud van deze latente constructen 

te definiëren (Knekta et al., 2019; Field, 2009). De uitvoering van een EFA zal systematisch worden 

verricht door primair de factorextractie te bepalen gevolgd door factorselectie en de factorrotatie 

methode, waarna factorscores zullen worden geïnterpreteerd (Brown, 2006). 

 

3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
In dit onderzoek zijn enkele punten met betrekking tot de validiteit en de betrouwbaarheid in 

overweging genomen, waarbij ethische aspecten teven een rol spelen.  

 

3.4.1.  Validiteit en betrouwbaarheid 

De vragenlijst is gebaseerd op reeds verricht onderzoek waarin de constructen en vragen op 

theoretische basis zijn opgesteld. Echter is de vragenlijst niet toegepast in bestaand empirisch 

onderzoek en zijn tevens de vragen in de subdimensies niet getoetst. Daarentegen heeft de vragenlijst 

op basis van het theoretisch kader in dit onderzoek aanpassingen ondergaan waarmee voldoende 

validiteit wordt verondersteld (Saunders et al., 2019, p. 215). Om generaliseerbaarheid van de 

onderzoeksresultaten na te streven wordt getracht om de minimale hoeveelheid van 100 

respondenten te verzamelen. Hierin wordt de verscheidenheid aan respondenten getoetst door de 

organisatiegrootte, sector, regio, rechtsvorm en functie van de respondenten als demografische 

vragen op te nemen. Gezien de assumptie van normaliteit essentieel is om de generaliseerbaarheid 

van de resultaten te testen, zal dit onderdeel zijn van de resultaten sectie (Field, 2019, p. 650). De 

vragenlijst biedt niet multi-interpreteerbare stellingen die enkel beantwoord kunnen worden door 

middel van een 5-punts Likertschaal, waarin tevens een ‘geen antwoord’ mogelijkheid geboden wordt. 

Met deze standaardisatie wordt enige vorm van respondent of onderzoekers bias en sociaal gewenste 

antwoorden voorkomen (Saunders et al., 2019, p. 214). De vragen zijn door middel van een pilot test 

met een tweetal MKB ondernemers op accuraatheid en interpretatie getoetst, waarmee de vragenlijst 

is geoptimaliseerd. Hoewel zelfselectiebias door vrijwillige deelname zich kan voordoen, waarborgt 

een betrouwbaarheidsanalyse en een opgenomen controlevraag de betrouwbaarheid van de 

resultaten en de respondenten.  

 

3.4.2.  Ethische aspecten 
Hoewel dit onderzoek gericht is op een specifieke target populatie, biedt de wijze van benadering de 

mogelijkheid voor respondenten om zelf te bepalen of men bij wil dragen aan dit onderzoek. Daarnaast 

biedt de anonieme survey transparante richtlijnen waarin de resultaten enkel worden gebruikt voor 

dit onderzoek en daarmee recht doet aan de anonimiteit van de respondent. Daarbij draagt de survey 

tool LimeSurvey zorg voor dataveiligheid van de respondenten waarover transparant wordt 

gecommuniceerd voorafgaand aan de vragenlijst. Bij een mogelijke bijdrage kunnen respondenten 

enkel profijt hebben van de onderzoeksresultaten, die inzicht geven in mogelijke investeringen in data 

analytics. Gezien de context van dit onderzoek en de geboden anonimiteit, heeft dit onderzoek geen 

negatieve gevolgen voor respondenten.  
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4. Resultaten

4.1. Datacollectie 
De gehanteerde vragenlijst dat voortkomt uit het conceptueel model bestaat uit in totaal 52 vragen, 

waarvan 5 demografische vragen, 39 vragen over de DAC dimensies en 8 bedrijfsprestatie vragen. 

Daarnaast is er 1 controlevraag opgenomen ten behoeve van de betrouwbaarheid (zie Bijlage 2). De 

datacollectie is uitgevoerd in de periode vanaf november tot en met december 2021 en heeft geleid 

tot een sample van respondenten op managementniveau binnen het Nederlandse MKB. Hierin zijn 

door vier onderzoekers uitnodigingen per e-mail en LinkedIn verzonden, naar zowel relaties binnen 

het eigen netwerk als daarbuiten dat heeft geleid tot een dataset van 133 respondenten. Vervolgens 

heeft er een kwaliteitsbeoordeling van de dataset plaatsgevonden waarin onvoldoende bruikbare 

respondenten zijn uitgesloten voor verdere analyses (zie Bijlage 3). Zoals in Tabel 8 weergegeven heeft 

dit geleid tot een sample van 62 bruikbare vragenlijsten. 

Tabel 8: Verdeling respondenten 

    Dataset     Bruikbare`           % verhouding bruikbare 

Bronnen       Respondenten   Vragenlijsten Vragenlijsten 

Eigen netwerk        40   27        43,5 %  

LinkedIn netwerk        56   20        32,3 % 

LinkedIn werving 8   1        1,6 % 

Klantbestanden 29   14        22,6 % 

Totaal 133    62        100% 

4.2. Descriptive statistics 
Om inzicht te krijgen in de representatie van de respondenten is er gebruikgemaakt van beschrijvende 

statistiek, waarmee in Tabel 9 de demografische frequentieverdeling van de respondenten wordt 

weergegeven. Hiermee wordt op basis van de totale sample (n=62) duidelijk dat 61,3% van de 

respondenten de functie van Directeur/eigenaar bekleedt. De resterende respondenten zijn 

evenwichtig verdeeld over verscheidene leidinggevende posities. Dit is een logisch gevolg van de 

gehanteerde surveystrategie waarin respondenten met managementfuncties binnen het MKB zijn 

benaderd. In termen van bedrijfsgrootte geven de statistieken weer dat de modus van de 

respondenten bestaat uit middelgrote bedrijven met 50 tot 250 werknemers. Deze 24 respondenten 

maken 38,7% van de totale sample uit. Dit terwijl 18 respondenten kleine bedrijven met 10 tot 50 

werknemers vertegenwoordigen en 20 respondenten een bedrijf met minder dan 10 werknemers 

representeren, waarmee een aandeel wordt ingenomen van respectievelijk 29% en 32,3%.  

Daarnaast geeft de frequentieverdeling weer dat het overgrote deel van de participerende bedrijven 

een gevestigde (hoofd)kantoor heeft in de Nederlandse metropoolregio’s Noord-Holland, Zuid-Holland 

en Noord-Brabant. Deze regio’s zijn met 48 respondenten gezamenlijk verantwoordelijk voor een 

aandeel van 77,3% van de totale sample (n=62). De overige bedrijven vertegenwoordigen met 1 tot 5 

respondenten licht variërend andere diverse Nederlandse regio’s. Dit houdt in dat de gehele sample 

voortkomt uit het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf. De statistieken met betrekking tot de 

rechtsvorm condities tonen dat de vertegenwoordigende bedrijven met 75.8% overwegend actief zijn 

als besloten vennootschap. Daarnaast vertegenwoordigen de eenmanszaak en vennootschap onder 

firma afzonderlijk 9,7% van de resultaten. In termen van sectorverdeling is het overduidelijk dat de 

respondenten grotendeels voortkomen uit de zakelijke dienstverlening. Dit betreft 27 respondenten 

dat 43,5% van de totale sample (n=62) vertegenwoordigd. Daarnaast wordt de bouwnijverheid     
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Tabel 9: Demografisch profiel respondenten         gerepresenteerd met 11,3% gevolgd door de 

horeca met 9,7%. De overige sectoren tonen met 

een matige representatie van 1,6% tot 6,5% een 

zeer variërend beeld. Bijlage 4 geeft aanvullend een 

beschrijvende statistische weergave van de 

demografische variabelen voortkomend uit de 

onderzoeksresultaten. 

 

4.3. Assumpties 
Alvorens een statistische analyse wordt toegepast 

is het van belang de assumpties voor de 

voorgestelde factoranalyse te onderzoeken, ten 

behoeve van de accuraatheid van de 

onderzoeksresultaten, welke hierop volgend 

worden behandeld (Knekta et al., 2018; Field, 

2009). 

 

Missing values 

Aanvankelijk is op basis van Little’s Missing 

Completely at Random (MCAR) Test een missing 

value analysis uitgevoerd, waarmee de assumptie 

dat ontbrekende waarden willekeurig zijn wordt 

getest en er geen reden is om aan te nemen dat 

missing values gerelateerd zijn aan waarden van 

andere items in de dataset (Brown, 2009, p. 364). In 

dit onderzoek bestaan missing values uit zowel niet 

ingevulde antwoorden als no-answer waarden. 

Little’s MCAR Test toont dat de missing values op 

basis van de totale sample (n=62) onder items 

variëren en dat naarmate de vragenlijst vordert 

missing values in hogere mate voorkomen. Onder 

de DAC items varieert het tussen merendeels 0% 

oplopend tot 4,8% aan missing values, waarbij 

enkele afwijkingen tot 8,1% zichtbaar zijn. Onder de 

bedrijfsprestatie items zijn de missing values in 

hogere mate aanwezig, waarbij de missing values over alle bedrijfsprestatie items variëren tussen de 

12,9% en 17,7%. Desalniettemin wordt duidelijk dat er niet in is geslaagd de nulhypothese te 

verwerpen gezien p = >.05 (Little’s MCAR Test: Chi-Square = 877.841, df = 875, p = .467), waarmee 

ondersteuning is gevonden in de willekeurigheid van de missing values (zie Bijlage 5). De 

aannemelijkheid van MCAR maakt de toepassing van geavanceerde missing data strategieën mogelijk 

(Brown, 2009, p. 365). Desondanks tracht dit onderzoek bias te voorkomen als gevolg van het 

vervangen van missing values. Daarbij streeft dit onderzoek door het percentage aan missing values, 

naar het behouden van zoveel mogelijk data in verdere analyses. Daarom is ervoor gekozen om 

pairwise deletion als missing data strategie te hanteren om gegevensverlies te minimaliseren. Hiermee 

worden alle items of elke set aan items die data bevatten gebruikt en wordt er door de 

aannemelijkheid van MCAR vrij consistente bepalingen van waarden geproduceerd. Echter zal er met 

deze methode en door de hoeveelheid aan missing values, rekening dienen te worden gehouden met 

out-of-range waarden bij het bepalen van correlaties (Field, 2009, p. 654; Brown, 2009, p. 366-367).  
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Normaliteit 

Gezien de gestandaardiseerde vragenlijst waarin een 5-punts Likertschaal is gehanteerd, zijn de 

uiterste waarden, 1 of 5 scores, niet als extreem beoordeeld. Althans niet als representatieve outlier 

waarden dat leidt tot het nader uitsluiten van respondenten. Daarentegen is de gekwantificeerde vorm 

van de distributie gehanteerd om de normaalverdeling te analyseren en outliers te detecteren (Field, 

2009, p. 137). Hiervoor is de assumptie van normaliteit getest, waarin wordt verondersteld dat de 

sample distributie normaal verdeeld is. Op basis van de central limit theorem mag worden 

aangenomen dat een sample waarbij n = >30 normaal verdeeld is (Field, 2009, p. 45). Gezien de sample 

omvang (n=62) zou hier enige ondersteuning in te vinden moeten zijn.  

 

Om dit te testen zijn de skewness (S) en kurtosis (K) waarden per item onderzocht, waarna deze ter 

vergelijking zijn geconverteerd naar z-scores. De distributie van S toont merendeels licht negatieve 

waarden variërend tussen -0,1 en -1,4, dat duidt op gemiddeld positief gegeven scores door 

respondenten op de items. Gegeven de distributie van overwegend licht negatieve K-waarden 

oplopend tot -1,389, zou dit wijzen op een vlakke en lichtstaartige verdeling. Bij een normale distributie 

is een nulwaarde gebruikelijk. Dit betekent dat hoe groter de afwijking van de nulwaarde is, des te 

aannemelijker dat de data niet normaal verdeeld is (Field, 2009, p. 138). Gezien de sample omvang (n= 

>50) wordt verondersteld dat absolute z-waarden boven 3.29 significant zijn bij p < .001. De z-waarden 

van S wijzen op significantie dat duidt op een niet normaal verdeelde distributie, waarin 5 van de 47 

items boven 3.29 scoren dat ruim 10,6% van de items uitmaakt. Anderzijds duiden de z-waarden van 

K op een mate van normaliteit, gezien deze geheel <3.29 scoren. Een andere benadering om een 

afwijking van een vergelijkbare normale verdeling te testen is door middel van de Kolmogorov–

Smirnov (K-S) test en Shapiro–Wilk test (Field, 2009, p. 144). Op basis van deze tests zijn alle items 

significant, waarbij p < .001, dat duidt op een niet normaal verdeelde distributie (zie Bijlage 6).  

 

Gegeven de significantie behoort een data transformatie tot de overwegingen om een niet normaal 

verdeelde dataset te corrigeren. Echter heeft deze benadering mogelijke nadelen. De mogelijkheid 

bestaat dat een data transformatie de relatie veranderd tussen verschillende variabelen. Dit houdt in 

dat resultaten met getransformeerde data aanzienlijke verschillen kunnen opleveren ten opzichte van 

de oorspronkelijke data (Field, 2009, p. 156; Brown, 2009. P. 409). Gezien dit gevolgen kan hebben 

voor de accuraatheid van de resultaten, leunt dit onderzoek daarom op de central limit theorem 

waarin een normaalverdeling wordt aangenomen bij de huidige sample omvang (n= >30). 

 

Factorability 

In de methodologische sectie zijn de opvattingen over de benodigde sample omvang voor een 

factoranalyse reeds benoemd. Gezien de huidige sample omvang (n=62) benadrukt dit de importantie 

van een betrouwbare sample, waarin voldoende onderlinge correlaties tussen de items een 

factoranalyse rechtvaardigt. Bij het meten van de interne consistentie tussen de subset aan vragen en 

de schaal is de totale set aan items (N=47) opgenomen, waarin de analyse op basis van de Cronbach’s 

alpha (=α) toont dat de items voldoende betrouwbaar zijn door .70 te overschrijden (α= .941) 

(Saunders et al., 2019, p. 518). Daarbij toont de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test bij het meten van de 

sample adequaatheid, dat de DAC items matig maar voldoende scoren (KMO= .539) en de 

bedrijfsprestatie items acceptabel zijn (KMO= .688) voor factoranalyse (Field, 2009, p. 647). 

 

De Bartlett’s test of sphericity, waarmee de assumptie dat de correlatiematrix evenredig is aan een 

identiteitsmatrix is getest, duidt bij DAC items op significantie, X² (741) = 1425.422, p <.001, evenals 

de bedrijfsprestatie items waarin X² (28) = 181.940, p <.001, dat voldoende correlatie tussen de items 

suggereert en daarom toepasbaar zijn voor factoranalyse. Ondanks voorgaande tests enige 
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ondersteuning bieden, resulteert de KMO test zoals reeds benoemd voor de totale set aan DAC items 

matig (KMO= .539). Daarom heeft een additionele betrouwbaarheidsanalyse geleid tot een verdieping 

op constructniveau, dat zichtbaar is in Tabel 10. De resultaten tonen voldoende interne consistentie 

en betrouwbaarheid (α= >.70, KMO= >.50, Bartlett’s test = p <.001), waarmee nader ondersteuning is 

gevonden in het uitvoeren van een factoranalyse. 

 
Tabel 10: Betrouwbaarheidsanalyse 

                            Bartlett's test= 

Construct       Items N=      α=        KMO=  X²    df Sig. 

Data Analytics Capabilities (DAC)    39     .936        .539  1425.422    741 .000 

      Materiële resources     17     .845        .721                  467.528    136 .000 

      Immateriële resources         11     .883        .829  271.519    55 .000 

      Governance          6     .732        .691  138.099    15 .000 

      Strategie                5     .743        .669  161.590    10 .000 

Bedrijfsprestaties      8     .809        .688  181.940    28 .000 

      Operationele prestaties (OP)     4     .873        .757  103.643     6 .000 

      Marktprestaties (MP)     4     .755        .634  73.233    6 .000 

 

Multicollineariteit  

De analyse van de R-matrix aan DAC items toont dat de mate van correlatie tussen de items varieert, 

maar voldoende samenhangen (r= >.30) en er geen multicollineariteit (r= <.90) achterhaald is. Ruim 

60% van de items behorend bij het construct materiële resources correleren voldoende, tegenover 

ruim 90% van het construct immateriële resources. Daarnaast tonen de items binnen het construct 

governance en strategie een samenhang van respectievelijk, 76% en 40% aan voldoende correlerende 

items. De samenhang tussen de items van verschillende constructen correleren in mindere mate. Voor 

dit onderzoek betreft dit geen verhindering omdat de verschillende constructen een andere dimensie 

beogen te meten. De determinant van de R-matrix (|R|=.0,0006029) als geheel overschrijdt de 

>.00001, waarmee multicollineariteit uitgesloten is. 

 

De R-matrix waarin de bedrijfsprestatie items naar voren komen, toont dat de onderlinge correlaties 

met name binnen de constructen vrijwel geheel voldoende is (r= >.30) en het multicollineariteitsniveau 

niet overschrijdt (r= <.90). Dit houdt in dat de items behorend bij Operationele prestaties (OP) 

onderling tussen de .60 en .80 variëren, en de items dat onderdeel zijn van de Marktprestaties (MP) 

vragenset merendeels tussen de .35 en .72 correleren. Hierin wordt tevens duidelijk dat de correlatie 

tussen items van de verschillende constructen in mindere mate samenhangen. In dit geval overschrijdt 

de determinant van de R-matrix (|R|=.014) als geheel tevens de >.00001, waarmee multicollineariteit 

uitgesloten is. Ondanks variërende r-waarden, dient er zoals reeds aangegeven rekening mee 

gehouden te worden dat de gehanteerde pairwise deletion strategie out-of-range waarden kan 

genereren (Brown, 2009, p. 366-367). Anderzijds is de assumptie vanuit theoretisch perspectief dat 

met verschillende vragen hetzelfde construct wordt gemeten en waar nodig het verwijderen van items 

te overwegen (Field, 2009, p. 648). Gezien de minder sterke correlaties veelal tussen de .20 en .30 

variëren en dit onderzoek beoogd om door middel van een factoranalyse inzicht te verkrijgen in de 

dimensies en subdimensies welke gezamenlijk een valide meetinstrument vormen, is ervoor gekozen 

om bij voorbaat geen items te onttrekken maar middels een factoranalyse ondersteuning te vinden in 

het al dan niet onttrekken van een specifiek item uit een construct.  

 

4.4. Exploratory Factor Analysis 
Zoals reeds is toegelicht tracht dit empirisch onderzoek het opgestelde conceptueel model als 

meetinstrument te valideren. Gezien de tweeledigheid van dit meetinstrument, dienen de dimensies 
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en subdimensies voor het ontwikkelen van zowel DAC als bedrijfsprestaties geanalyseerd te worden. 

Hiervoor is een Exploratory Factor Analysis (EFA) toegepast dat hierop volgend zal worden toegelicht.  

 

4.4.1.  Data Analytics Capabilities model measurement 

Gezien het DAC model zich in een vroeg stadium van instrument ontwikkeling bevindt, is een Principle 

Component Analysis (PCA) methode toegepast op de 39 items (zie Bijlage 2) en een Oblique rotation 

(Direct oblimin, Delta = 0) als rotatie methode gehanteerd, omdat er op theoretische basis correlatie 

tussen de factoren wordt verondersteld en daarmee samen het DAC model vormen. Hiermee is 

explorerend getracht constructen en de factorstructuur te identificeren (Knekta et al., 2018). Zoals 

reeds is toegelicht biedt de betrouwbaarheidsanalyse rechtvaardiging voor het uitvoeren van een EFA, 

waarin α = .936, KMO= .539, Bartlett’s test X² (741) = 1425.422, p <.001 (Field, 2009, p. 647). 

Aanvankelijk is daarom getracht middels een initiële EFA inzicht te verkrijgen in de factorextractie dat 

ondersteuning biedt aan een vervolganalyse met een gespecificeerde modeloplossing.  

 

Initiële EFA 

Om ondersteuning te vinden in het op theorie gebaseerde DAC model, waarin vier factoren worden 

voorgesteld, zijn op basis van de PCA methode de eigenvalues en de scree plot geanalyseerd dat inzicht 

geeft in de te behouden factoren. De factorbepaling op basis van de eigenvalues en Kaiser’s criterium 

(>1) suggereren 11 factoren, maar gezien het aantal variabelen de 30 overschrijdt en de sample 

omvang (n=62) onder de 250 ligt zou dit overschat kunnen zijn. Daarom is de scree plot tevens 

geanalyseerd waarin de point of inflexion een drie-factor en een vijf-factor oplossing suggereert (Field, 

2009, p. 640-641). Gezien dit aannemelijker is, is daarom gestart met een drie-factor model en 

verhoogd met één totdat de modellen variërend van drie tot en met vijf zijn uitgevoerd. Hierin zijn 

significante factorladingen (>.40) en de communalities beoordeeld (Field, 2009, p. 645).  

 

In het drie-factor model is de eerste factor merendeels, met factorladingen variërend tussen .487 en 

.742, vertegenwoordigd door immateriële resources items (bedrijfscultuur, kennis en vaardigheden), 

aangevuld met grotendeels van de governance items, met factorladingen tussen .424 en .836, 

waarmee ruim 30,7% van de variantie in de data wordt verklaard. Daarbij is de strategie dimensie 

verdeeld, waarbij de strategische afstemming items factor één en de outsourcing items factor twee 

representeren. In factor twee laden daarnaast enkele materiele resources items (datacollectie, data 

analytics, technologische infrastructuur) met factorladingen tussen .451 en .677, waarmee 9,7% van 

de variantie wordt verklaard. In factor drie laadt het merendeel van de materiële resources items, met 

factorladingen variërend tussen .455 en .804, waarmee 6,4% van de variantie in de data wordt 

verklaard. De technologische infrastructuur items zijn verdeeld over de drie factoren. De totale 

variantie van het drie-factor model betreft 46,9%. In het vier-factor model is een lichte verschuiving 

zichtbaar van enkele governance (structuren) en strategie (outsourcing) items, naar de additionele 

vierde factor. Dit wordt aangevuld met een viertal materiele resources items (datacollectie, data 

analytics, technische infrastructuur), waarmee de factorladingen in factor vier variëren tussen .401 en 

627 en 5,5% van de variantie wordt verklaard. Hierin tonen de materiele resources items tevens een 

verdeeldheid over drie factoren. Het vier-factor model verklaard ruim 52,4% van de totale variantie.  

 

In het vijf-factor model tonen de governance items structuren en de strategische afstemming items 

gezamenlijk significante factorladingen, variërend tussen .506 en .683. De technologische 

infrastructuur items zijn verdeeld over vier factoren. Hiervan laden twee items in de additionele vijfde 

factor aangevuld met de overige strategie items (outsourcing), waarmee 5,2% van de variantie wordt 

verklaard. Het vijf-factor model verklaard 57,6% van de totale variantie. Hiermee is de verscheidenheid 

tussen de factormodellen zichtbaar, waarbij er in mindere mate een factorstructuur te identificeren is. 
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Daarnaast tonen de communalities enkele waarden <.40, waardoor de data een concrete modelfit 

onvoldoende ondersteunt. Daarbij toont de anti-image matrix van covariantie en correlatie dat 15 van 

de 39 items <.50 scoren. Derhalve is ervoor gekozen om items te onttrekken in een volgende EFA 

waarin de drie modeloplossingen worden gehanteerd (Field, 2009, p. 660-664). 

 

Drie-factor model 

Op basis van voorgaande resultaten is een Principle Component Analysis (PCA) toegepast op het drie-

factor model en 39 items, met een Oblique rotation (Direct oblimin, Delta = 0). Hierin zijn primair items 

met lage communalities (<.40), pattern (<.40) en correlatie coëfficiënten (<.30) beoordeeld. Dit heeft 

geresulteerd in het geleidelijk onttrekken van materiële resources items datacollectie (DC2; DC5; DC6), 

data analytics (DA3) en technologische infrastructuur (TI5) immateriële resources items bedrijfscultuur 

(BC1) en kennis en vaardigheden (KV6). Vervolgens zijn crossloadings geëlimineerd, dat heeft geleid 

tot het onttrekken van technische infrastructuur (TI3) en strategische afstemming (SA2) items. Hierop 

volgend toonden andere items zwakke communalities en cross-loadings waardoor additioneel de 

technologische infrastructuur (TI1), outsourcing (OS1; OS2) en structuren (ST1; ST2) items zijn 

onttrokken, waarmee een drie-factor model met aannemelijke waarden (>.40) zijn behouden.  

 

Hiermee zijn 35,9% van de variabelen onttrokken, dat heeft geresulteerd in het behouden van 25 van 

de 39 items waarbij α = .918. De Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test verifieerde de geschiktheid van de 

sample, KMO = .760, waar de individuele items KMO-waarden >.575 noteren dat het minimale 

overschrijdt (>.50). Bartlett’s test of sphericity X² (300) = 833,498, p <.001, toont significantie waarmee 

voldoende correlatie tussen items wordt geïmpliceerd. De communalities van de items overschrijden 

.40 waarmee de items voldoende bijdragen aan de factoren. Hiermee verklaard factor één 34,8%, 

factor twee 12% en factor drie 8,3% van de variantie, waarmee het drie-factor model resulterend 

55,1% van de totale variantie verklaard.  

 

Vier-factor model 

Bij het uitvoeren van een EFA op het vier-factor model is dezelfde benadering gehanteerd, een 

Principle Component Analysis (PCA) met een Oblique rotation (Direct oblimin, Delta = 0), waarbij 

primair items zijn uitgesloten op basis van lage communalities (<.40), pattern (<.40) en correlatie (<.30) 

coëfficiënten. Dit heeft geleid tot het stapsgewijs onttrekken van datacollectie (DC2; DC5), data 

analytics (DA3) en bedrijfscultuur (BC1) items. Vervolgens zijn crossloadings en lage factorladingen 

(<.40) onttrokken, dat heeft geleid tot het uitsluiten van technologische infrastructuur (T1; T3) en 

kennis en vaardigheden (KV4) items. Hierop volgend kwamen andere crossloadings en niet in verband 

staande factorladingen naar voren, dat heeft geresulteerd in het onttrekken van structuren (ST3), 

strategische afstemming (SA3), data analytics (DA2) en bedrijfscultuur (BC2; BC4) items.  

 

Op basis hiervan zijn er 30,8% van de variabelen uitgesloten, waarmee 27 van de 39 items zijn 

behouden waarbij α = .914. Daarnaast is de geschiktheid van de sample geverifieerd, KMO = .639, en 

overschrijden de individuele items op drie items na (AR1; OS1; OS2) de KMO-waarde >.50. Bartlett’s 

test of sphericity X² (351) = 886,013, p <.001, toont significantie en impliceert voldoende correlatie 

tussen items. De communalities van de items voldoen aan het minimale niveau >.40 en dragen hiermee 

significant bij aan de factoren. Hiermee verklaard factor één 31,7%, factor twee 11,1% en factor drie 

en vier respectievelijk 7,9% en 6,3% van de variantie, waarmee het vier-factor model 57% van de totale 

variantie verklaard. 
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Vijf-factor model 

Bij de uitvoering van een EFA op het vijf-factor model, is wederom een Principle Component Analysis 

(PCA) toegepast met een Oblique rotation (Direct oblimin, Delta = 0), waarbij de te onttrekken items 

zijn bepaald aan de hand communalities (<.40), pattern (<.40) en correlatie coëfficiënten (<.30). 

Hiermee zijn datacollectie (DC2; DC5) items onttrokken en heeft geleid tot zowel crossloadings als 

additionele factorladingen <.40, waardoor data analytics (DA2; DA3), technologische infrastructuur 

(TI1; TI5) en bedrijfscultuur (BC5) items zijn uitgesloten. Additioneel zijn geleidelijk technologische 

infrastructuur (TI2; TI3; TI4) en bedrijfscultuur (BC1) items uitgesloten, vanwege het negatieve effect 

op Cronbach’s α en gezien de tegenstrijdige factorladingen waarvan de theoretische aannemelijkheid 

niet ondersteunt is.  

 

Dit houdt in dat 28,2% van de variabelen zijn onttrokken uit de dataset, waarmee 28 van de 39 items 

behouden zijn gebleven. De interne consistentie overschrijdt met α =.926 het minimale (>.70) en de 

geschiktheid van de sample is geverifieerd, waarbij KMO = .707. De individuele items tonen op twee 

items na (OS1; OS2) een significante KMO-waarde >.530. De Bartlett’s test of sphericity X² (378) = 

972,509, p <.001, toont significantie en impliceert hiermee voldoende correlatie tussen items. 

Daarnaast overschrijden de communalities, op één item na, >.40 en wordt hiermee significant 

bijgedragen aan de factoren. Factor één verklaard 34,9% van de variantie, factor twee 10,9% en factor 

drie 6,7%. Factor vier en vijf verklaren respectievelijk 6,1% en 5,5% van de variantie in de data. Het vijf-

factor model verklaard hiermee 64,1% van de totale variantie.  

 

Model assessment 

In tegenstelling tot het theoretische vier-factor model, is er vanuit de initiële EFA ondersteuning 

gevonden in een drie- en vijf-factor model. Echter heeft de drie-factor oplossing een matige 

factorstructuur weten te achterhalen. Hierin zijn lichte kenmerken zichtbaar van factoren die 

theoretisch getypeerd kunnen worden als materiele resources en immateriële resources. Daarentegen 

suggereren het vier- en het vijf-factor model additionele structuren van de theoretisch beschreven 

factoren governance en strategie. De residuals tonen bij het drie-factor model 47% van de absolute 

waarden >.05, tegenover 50% bij het vier-factor model en 47% bij de vijf-factor oplossing, waarmee 

een betere modelfit voor het drie- en vijf-factor model wordt geïmpliceerd (Field, 2009, p. 664). 

Desondanks behoudt het vijf-factor model het merendeel van de oorspronkelijke items waarmee 

proportioneel het hoogste percentage aan totale variantie wordt verklaard. Gezien het vijf-factor 

model tevens empirisch als modeloplossing is voorgesteld en hiermee significantere resultaten zijn 

behaald biedt dit ondersteuning aan het geven van theoretische betekenis aan het DAC model. 

 

Hiermee toont het vijf-factor model in factor één bedrijfscultuur en kennis en vaardigheden items, met 

factorladingen variërend tussen .443 en .821 waarbij α = .875. Factor twee toont factorladingen 

variërend tussen .480 en .814 bestaande uit datacollectie, data analytics en data architectuur items, 

aangevuld met één bedrijfscultuur item waarbij α = .881. Factor drie bestaat uit de outsourcing items, 

met factorladingen .707 en .849 waarbij α = .673. De procedures items tonen significante 

factorladingen variërend tussen .685 en .916 in factor vier (α= .834), waar factor vijf met α = .873 

bestaat uit structuren en strategische afstemming items met factorladingen variërend tussen -.565 en 

-.721. Dit is zichtbaar in Tabel 11 waarbij de pattern matrix de factorladingen toont en de structure 

matrix naast de factorladingen rekening houdt met de relatie tussen factoren (Field, 2009, blz. 666). 

Hoewel er een factorcorrelatie is verondersteld, is er een matige correlatie achterhaald tussen de 

factoren. Dit blijkt tevens uit Tabel 12, waarbij enkel factor één met r-waarden tussen .306 en .345 

lichte correlaties met factor twee, vier en vijf toont. Tevens toont factor twee een lichte correlatie met 

factor vijf (r= .368). Factor drie laat zeer zwakke correlaties zien met alle factoren.  
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Tabel 11: Factorladingen DAC items (n=62)  

 Pattern Matrix    Structure Matrix    Communalities 

Items 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Extractie 

DC1 0,119 0,660 -0,303 -0,097 -0,126 0,328 0,698 -0,216 0,049 -0,356 0,605 

DC3 -0,134 0,653 -0,035 -0,029 -0,307 0,158 0,716 0,071 0,045 -0,499 0,596 

DC4 0,043 0,802 0,076 0,047 0,043 0,303 0,814 0,153 0,181 -0,278 0,674 

DC6 -0,135 0,707 0,099 0,376 0,075 0,199 0,704 0,162 0,432 -0,184 0,636 

DA1 -0,036 0,525 0,068 -0,075 -0,185 0,164 0,577 0,146 0,005 -0,372 0,376 

DA4 -0,122 0,586 0,278 -0,201 -0,379 0,117 0,684 0,386 -0,126 -0,582 0,739 

AR1 0,128 0,814 -0,076 0,045 0,195 0,342 0,782 -0,016 0,198 -0,136 0,663 

AR2 0,245 0,727 0,005 -0,094 -0,015 0,449 0,797 0,086 0,102 -0,351 0,686 

BC2 0,299 0,480 0,173 0,018 -0,180 0,517 0,662 0,254 0,208 -0,473 0,605 

BC3 0,526 -0,093 -0,072 0,258 -0,121 0,621 0,151 -0,050 0,433 -0,256 0,459 

BC4 0,575 0,280 0,099 0,035 -0,120 0,715 0,523 0,157 0,285 -0,416 0,633 

KV1 0,648 0,144 -0,128 0,181 -0,013 0,757 0,369 -0,096 0,425 -0,259 0,637 

KV2 0,738 0,066 -0,118 0,029 -0,017 0,772 0,299 -0,093 0,293 -0,253 0,614 

KV3 0,811 0,013 -0,122 -0,078 -0,073 0,808 0,274 -0,094 0,207 -0,304 0,677 

KV4 0,771 0,029 -0,009 -0,146 -0,088 0,757 0,284 0,021 0,130 -0,324 0,601 

KV5 0,821 -0,130 0,304 0,046 -0,017 0,807 0,176 0,311 0,314 -0,266 0,754 

KV6 0,443 0,199 0,275 0,294 0,175 0,560 0,349 0,284 0,468 -0,093 0,518 

PR1 0,205 -0,065 0,024 0,778 -0,085 0,479 0,151 0,043 0,845 -0,181 0,762 

PR2 -0,117 0,000 0,030 0,916 -0,018 0,205 0,111 0,040 0,877 -0,049 0,781 

PR3 0,113 0,055 -0,048 0,685 -0,214 0,431 0,268 -0,002 0,747 -0,309 0,641 

ST1 0,171 0,081 0,299 0,073 -0,565 0,401 0,385 0,391 0,186 -0,694 0,622 

ST2 0,175 0,096 0,012 0,111 -0,632 0,438 0,402 0,115 0,230 -0,731 0,604 

ST3 0,012 -0,010 0,131 -0,295 -0,603 0,095 0,184 0,211 -0,249 -0,601 0,463 

SA1 0,116 -0,004 -0,077 0,328 -0,719 0,447 0,339 0,029 0,416 -0,765 0,734 

SA2 0,129 0,119 -0,036 0,262 -0,721 0,477 0,461 0,082 0,373 -0,817 0,800 

SA3 0,128 0,244 -0,147 0,168 -0,675 0,468 0,543 -0,023 0,294 -0,795 0,782 

OS1 0,061 0,059 0,849 0,021 0,155 0,058 0,112 0,835 0,051 -0,005 0,719 

OS2 -0,108 -0,059 0,707 -0,020 -0,222 -0,051 0,057 0,729 -0,043 -0,264 0,577 

EV 9,784 3,041 1,876 1,717 1,540 9,784 3,041 1,876 1,717 1,540 

% of Var. 34,943 10,862 6,698 6,132 5,499 34,943 10,862 6,698 6,132 5,499 

α .875 .881 .673 .834 .873 .875 .881 .673 .834 .873 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.  

a. Rotation converged in 15 iterations.   

Note: significante waarden >.40 zijn uitgelicht. 

Tabel 12: Component correlation matrix 

Component  1  2  3  4  5 

1   1,000  0,319  0,021  0,345  -0,306 

2   0,319  1,000  0,103  0,151  -0,368 

3   0,021  0,103  1,000  0,012  -0,139 

4   0,345  0,151  0,012  1,000  -0,069 

5   -0,306  -0,368  -0,139  -0,069  1,000  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

 

4.4.2. Bedrijfsprestatie model measurement 

Bij het uitvoeren van een EFA op het bedrijfsprestatie model is een Principle Component Analysis (PCA) 

toegepast op de 8 items (zie Bijlage 2), om hiermee eveneens een factorstructuur te identificeren ter 

validatie van het model (Knekta et al., 2018). De Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test verifieerde de sample 

adequaatheid, waarin KMO = .688. Daarnaast overschrijden de subdimensies Operationele Prestaties 

(OP) en Marktprestaties (MP) afzonderlijk het acceptabele niveau (KMO = >.50) met respectievelijke 

waarden van .757 en .634, waarbij tevens de individuele KMO-waarden .577 overschrijden. Daarnaast 

duidt de significantie van α = .809 op enige betrouwbaarheid en Bartlett’s test of sphericity X² (28) = 

181.940, p <.001, op voldoende correlatie tussen items waarmee een EFA aanvaardbaar wordt geacht 

(Field, 2009, p. 647). In het factorextractie proces zijn de eigenvalues op basis van Kaiser’s (>1) en 
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Jolliffe’s (>.70) criterium beoordeeld, en is de scree plot gehanteerd (Field, 2009, p. 640-641). Dit levert 

ambiguïteit op gezien Kaiser’s criterium 2 factoren opleveren, waar 3 factoren worden voorgesteld 

met eigenvalues >.70. De scree plot toont daarentegen een point of inflexion ter hoogte van de derde 

factor, dat duidt op het behouden van een twee-factor model (zie Figuur 11.1). Gezien deze analyse 

enige discrepantie oplevert, zijn de communalities in overweging genomen (Field, 2009, p. 641). Aan 

de hand van de communalities is de relevantie van de items getracht te bepalen, dat beschrijft in welke 

mate de gemeenschappelijke variantie van items worden verklaard door een factor. Zoals te zien in 

Tabel 13, tonen de communalities op alle items een score >.40. Ondanks item OP1 ten opzichte van 

OP2, OP3 en OP4, en items MP1 en MP4 ten opzichte van MP2 en MP3, in mindere mate bijdragen 

aan de onderliggende factoren, is er gezien de score geen reden om deze variabelen te onttrekken. 

Gezien dit tevens wordt ondersteund door het theoretisch kader, waarin OP en MP als factoren zijn 

aangedragen, wordt daarom de twee-factor oplossing gehanteerd dat in lijn ligt met Kaiser’s criterium.  

 

Om de specificatie van deze EFA te doorgronden is er bij het uitvoeren van een Principle Component 

Analysis (PCA), tevens een Oblique rotation (Direct oblimin, Delta = 0) als rotatie methode gehanteerd, 

omdat er op basis van het theoretisch meetinstrument enige correlatie tussen de factoren wordt 

verondersteld. Tabel 13 geeft een weergave van de factorladingen na rotatie. Op basis hiervan tonen 

de twee factoren eigenvalues boven Kaiser’s criterium (>1), waarbij factor één 41% en factor twee 

27,4% van de variantie verklaard. Het bedrijfsprestatie model verklaard hiermee 68,35% van de totale 

variantie. Zoals verwacht op basis van het theoretisch model, suggereren de items clusterend op 

dezelfde factor dat factor één, met factorladingen variërend tussen .733 en .920, een representatie is 

van operationele prestaties en factor 2 met factorladingen tussen .670 en .867, staat voor 

marktprestaties. Ondanks de verwachte correlatie tussen de factoren OP en MP, blijkt dat de factoren 

met .161 onderling minimaal correleren (zie Tabel 14). Dit is tevens zichtbaar in de structure matrix 

waarbij de geringe correlatie tussen de factoren wordt aangeduid (zie Tabel 13). 
 

Tabel 13: Factorladingen bedrijfsprestatie items (n=62)  

     Pattern Matrix  Structure Matrix  Communalities 

Constructs   Items  1 2  1 2  Extractie 

Operationele prestaties (OP) OP1  .733 .262  .775 .379  .667  

       OP2  .920 -.188  .889 -.041  .825 

OP3  .908 -.154  .883 -.008  .803 

OP4  .799 .207  .832 .336  .735 

Marktprestaties (MP) MP1  -.085 .670  .022 .656  .438 

MP2  -.038 .833  .096 .827  .686 

MP3  .006 .867  .145 .868  .753 

                                       MP4  .173 .702  .286 .730  .562 

EV  3.278 2.190  3.278 2.190 

% of Var.  40.978 27.378  40.978 27.378 

Α   α  .873 .755  .873 .755 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.  

 a. Rotation converged in 5 iterations.   

Note: significante waarden >.40 zijn uitgelicht. 

 
Tabel 14: Component correlation matrix 

Component   1  2 

1    1,000  0,161 

2    0,161  1,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 

5.1. Discussie 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in essentiële dimensies en subdimensies voor 

het ontwikkelen van DAC en bedrijfsprestaties in het MKB en daarmee een valide meetinstrument te 

vormen. Om dit te onderzoeken is voortgebouwd op de bestaand onderzoek waarmee een op theorie 

gebaseerde conceptueel model is ontwikkeld (Moonen et al., 2019). Gezien dit model zich in een vroeg 

stadium van instrumentontwikkeling bevindt, is Exploratory Factor Analysis (EFA) toegepast waarmee 

een eerste stap is gezet om dit meetinstrument empirisch te valideren (Knekta et al., 2019; Field, 2009).  

 

Data Analytics Capabilities  

De empirische onderzoeksresultaten tonen enige discrepantie met het theoretisch DAC model. Het 

conceptueel model stelt vier dimensies voor bestaande uit materiële en immateriële resources, 

governance en strategie, in tegenstelling tot het vijf-factor model voortkomend uit het empirisch 

onderzoek bestaande uit materiële en immateriële resources, compliance en ethiek, governance en 

strategie, en outsourcing. Hiermee suggereren de empirische resultaten dat relevante dimensies voor 

het ontwikkelen van DAC in het MKB variëteit vertoont ten opzichte van grote organisaties. Dit is 

aannemelijk gezien de dimensies en subdimensies uit het theoretisch meetinstrument voortkomen uit 

academische onderzoeken gericht op grote organisaties waarbij de toepasbaarheid op het MKB in 

geringe mate is onderzocht, en de grote verschillen tussen grote en kleine organisaties (Comuzzi & 

Patel, 2016; Moonen et al., 2019; Coleman et al., 2016).  

 

Op basis van het theoretisch onderzoek is de dimensie materiële resources voorgesteld. Hoewel de 

relevantie van materiële resources voor DAC in het MKB in de resultaten naar voren komen, stellen de 

empirische bevindingen drie significante subdimensies voor datacollectie, data analytics en data 

architectuur. Onderliggend duiden de empirische resultaten aan dat het gebruikmaken van interne 

databronnen voor datacollectie eveneens als real-time, gestructureerde, ongestructureerde en 

metadata essentieel zijn voor MKB bedrijven. Ondanks voorgaande in lijn ligt met de theoretische 

bevindingen, stellen academici tevens externe databronnen voor als datacollectie middel (Coleman et 

al., 2016; Gupta & George, 2016). Hoewel dit onderzoek geen ondersteuning biedt aan het 

gebruikmaken van externe databronnen, suggereren reeds verrichte onderzoeken dat het minder 

waarschijnlijk is dat er concurrentievoordeel wordt gecreëerd wanneer enkel interne databronnen 

worden gebruikt (Zhao et al., 2014; Gupta & George, 2016). Aanvullend zijn er geen andere 

onderzoeken gevonden ter ondersteuning van deze assumptie. Een mogelijke verklaring kan zijn dat 

het bij MKB bedrijven ontbreekt aan financiële middelen en een geschikte organisatiestructuur om 

hier invulling aan te geven (Coleman et al., 2016; Gupta & George, 2016; Moonen et al., 2019).  

 

Daarnaast draagt data analytics bij aan het ontwikkelen van DAC in het MKB, met name door het 

toepassen van beschrijvende analytics om ontwikkelingen uit het verleden te begrijpen en het 

gebruikmaken van ondersteunende IT middelen om inzichten uit data te halen. Ondanks dit empirisch 

als belangrijke aspecten van data analytics worden beschouwd, stellen academici tevens 

voorspellende analytics door middel van machine-learning en voorschrijvende analytics door 

procesoptimalisatie en simulatie, voor als essentiële data analytics methoden (Cosic et al., 2015; 

Comuzzi & Patel, 2016; Moonen et al., 2019). Hoewel dit onderzoek hier geen significante 

ondersteuning in vindt, zou dit te wijten kunnen zijn aan de vertraagde adoptie van data analytics door 

MKB bedrijven waardoor geavanceerde data analytics methoden onbereikbaar zijn gebleven (Coleman 

et al., 2016; Grimaldi, 2020).  
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Daarnaast is er zoals verwacht significant ondersteuning gevonden in de subdimensie data 

architectuur als onderdeel voor het ontwikkelen van DAC in het MKB, waarbij data opslag, verwerking, 

transformatie en analyse essentieel zijn (Comuzzi & Patel, 2016; Moonen et al., 2019). Daarentegen 

brengt een data architectuur een hoge mate van complexiteit en financiële uitdagingen met zich mee 

dat als barrière voor MKB bedrijven wordt beschouwd. De ontwikkelingen in cloud architecturen en 

open source data analytics kunnen een alternatief voor MKB bedrijven bieden (Coleman et al., 2016).  

 

Verder is er empirisch onvoldoende ondersteuning gevonden in een technologische infrastructuur as 

subdimensie. Volgens Coleman et al. (2016) is de effectiviteit van een technologische infrastructuur 

afhankelijk van de mate waarin data in de systemen verwerkbaar zijn. Ondanks het ontbreken van 

theoretische verklaringen, zou de complexiteit hieraan ten grondslag kunnen liggen. Een 

tegenstrijdigheid in de resultaten is dat management ondersteuning voor data analytics initiatieven 

door middelen beschikbaar te stellen, significant bijdraagt aan de materiële resources dimensie. Dit 

terwijl er theoretisch is verondersteld dat dit onderdeel is van de bedrijfscultuur en dus bijdraagt aan 

de immateriële resources dimensie. Dit zou kunnen impliceren dat de vraagstelling de nadruk legt op 

het beschikbaar stellen van middelen, in plaats van het ondersteuning krijgen van het management 

voor data analytics initiatieven, dat essentieel is als basis voor de materiele resources dimensie. 

 

Met betrekking tot de dimensie immateriële resources, toont het empirisch onderzoek subdimensies 

voor het ontwikkelen van DAC in het MKB welke gedefinieerd kunnen worden als bedrijfscultuur en 

kennis en vaardigheden. Deze bevindingen liggen in lijn met de theoretische verwachtingen. Hoewel 

dit overeenkomstig is, leggen de empirische resultaten de nadruk op het ontwikkelen van de 

datagedrevenheid en de bereidheid van de medewerkers om hierin mee te gaan, en het vertrouwen 

van de eigenaar of het management in de data analytics vaardigheden van de medewerkers. Dit terwijl 

op theoretische basis tevens de datagedreven besluitvorming van een organisatie en een visie ter 

bevordering van datagedrevenheid wordt voorgesteld (Cosic et al., 2015; Moonen et al., 2019). Hoewel 

academici dit beschouwen als belangrijke aspecten van een datagedreven bedrijfscultuur, herkennen 

de ondervraagde respondenten dit nauwelijks in de eigen bedrijfscultuur (Moonen et al., 2019; Cosic 

et al., 2015; Pfeffer & Sutton, 2006; Klievink et al. 2017). Hiermee wordt de potentie van data analytics 

onvoldoende benut gezien het diepgaand analyseren van data als basis kan dienen voor de 

besluitvorming dat leidt tot betere besluiten, en benadrukt dit tevens de vertraagde adoptie van data 

analytics door MKB bedrijven (Moonen et al., 2019; Matthias et al., 2017; Coleman et al., 2016; 

Grimaldi, 2020). Daarnaast wordt de betrokkenheid, vaardigheden en competenties van de 

medewerkers in de organisatie in alle onderzochte essentiële gebieden technologie, business, 

management, innovatie en communicatie, empirisch ondersteunt (Gupta & George, 2016; Moonen et 

al., 2019). Tevens worden aangeboden trainingen door de organisatie aan medewerkers ter 

ontwikkeling van voorgaande competenties als essentieel geïdentificeerd. Ondanks trainingen invloed 

kunnen hebben op de personeelscapaciteit met name in kleinere MKB bedrijven, houdt dit in dat 

trainingen leiden tot het verbeteren van data analytics competenties dat bijdraagt aan het ontwikkelen 

van DAC in het MKB. Hiermee liggen deze resultaten in lijn met de bevindingen uit eerder theoretisch 

onderzoek (Moonen et al., 2019; Miller, 2014).  

 

Op de theoretisch veronderstelde subdimensie procedures als onderdeel van de dimensie governance, 

bieden de empirische resultaten een ander perspectief. De resultaten impliceren dat procedures 

relevant zijn voor het MKB, maar worden significant als separate subdimensie voorgesteld. Hoewel dit 

als governance aspect beschouwd kan worden, suggereert de afzonderlijkheid mogelijk de 

gewichtigheid van dit aspect bij het ontwikkelen van DAC in het MKB. De procedures bestaan uit 

compliance, ethische aspecten en de wet en naleving bij data analytics activiteiten (Moonen et al., 
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2019; Klievink et al., 2017). Volgens Freitas & Silva (2018) is het verplicht naleven van wet- en 

regelgevingen zoals de GDPR een uitdaging voor met name het MKB. Relevante kennis omtrent 

compliance en bijbehorende wet- en regelgeving ontbreekt regelmatig in het MKB (Moonen et al., 

2019; Sen, Ozturk, & Vayvay, 2016). Daarom zullen MKB bedrijven kennis en bewustzijn dienen te 

creëren over de compliance en ethische richtlijnen en verplichtingen aangaande datagebruik.  

 

De empirische resultaten bieden ondersteuning in de voorgestelde subdimensie structuren als een 

governance aspect. Echter is het theoretisch gezien tegenstrijdig dat een strategische afstemming, dat 

bestaat uit de mate waarin een data analysestrategie aanwezig is en is afgestemd op de algehele 

bedrijfsstrategie, hier tevens significant onderdeel van is. In de praktijk hebben MKB bedrijven gezien 

de omvang over het algemeen geen afzonderlijke afdelingen zoals in grote organisaties, gericht op het 

vormgeven van governance en strategisch beleid (Van Gils, 2005). Daarnaast stelt Weber et al. (2009) 

dat governance bestaat uit het ontwikkelen van raamwerken voor bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden en hiermee het implementeren van beleid, richtlijnen en standaarden dat in 

lijn ligt met de missie en strategie van de organisatie. Daarom kan dit betekenen dat met de 

kleinschaligheid van MKB bedrijven en de raakvlakken tussen governance en strategische 

beleidsvoering, governance en strategie voor het MKB als één dimensie benaderd kan worden. 

 

In tegenstelling tot de theoretische aanname, is outsourcing als een separate dimensie voorgesteld. 

Dit kan suggereren dat het uitbesteden van data analytics gerelateerde activiteiten of IT-middelen 

relevanter is voor MKB bedrijven dan in eerste instantie is verondersteld. Van outsourcen wordt 

gesteld dat oplossingen zoals Software as a Service (SaaS) en Business Processes as a Service (BPaaS) 

bevorderlijk zijn voor MKB bedrijven, omdat hoge initiële investeringen afgewend kunnen worden 

terwijl de organisatie zich technologisch ontwikkelt (Goebel et al., 2015). Daarbij stellen Moonen et al. 

(2019) dat MKB bedrijven outsourcen en externe samenwerking dienen te overwegen gezien het bij 

merendeels ontbreekt aan expertise, financiële middelen en IT-middelen. Ondanks outsourcing een 

mogelijkheid is voor het MKB om mee te gaan in de adoptie van data analytics, zal de controle over 

vertrouwelijke data uit handen worden gegeven dat de nodige privacy- en veiligheidsrisico’s met zich 

meebrengt (Maroufkhania et al., 2020; Coleman et al., 2016). Dit houdt in dat MKB bedrijven ondanks 

de relevantie, het uitbesteden met enige voorzichtigheid dienen te benaderen waarbij rekening 

gehouden dient te worden met de veiligheidsaspecten.   

 

Bedrijfsprestaties 

Het bedrijfsprestatie model toont met een twee-factor model significante resultaten die consistent 

zijn met de theoretische assumpties. Hiermee bieden de empirische bevindingen ondersteuning aan 

de operationele prestaties (OP) en marktprestaties (MP) als subdimensies waarmee prestaties van 

MKB bedrijven ontwikkelt kunnen worden. De theoretisch veronderstelde aspecten van OP, geven 

zoals verwacht significant invulling aan deze dimensie. Hierbij laten de onderzoeksresultaten zien dat 

winstpercentages en rendement op investeringen hoger dan het gemiddelde in de sector, in hogere 

mate bijdragen aan OP. Dit in vergelijking met de productiviteit en verkoopinkomsten afgezet tegen 

het gemiddelde in de sector. Volgens Ylijoki & Porras (2019) dienen prestatie indicatoren als leidraad 

om bedrijfsprestaties te meten. Gezien de respondenten organisaties met een winstoogmerk 

vertegenwoordigen, impliceert dit dat winstpercentages en rendement op investeringen 

zwaarwegende indicatoren zijn om superieure operationele prestaties te ontwikkelen ten opzichte van 

de concurrentie (Gupta & George, 2016). De resultaten van MP zijn tevens consistent met de 

theoretische bevindingen. Hierin tonen de empirische resultaten dat het sneller introduceren en het 

succesratio van nieuwe producten of diensten, ten opzichte van het gemiddelde in de sector, in hoge 

mate bijdragen aan MP. Daarnaast zijn het marktaandeel en het toetreden tot nieuwe markten ten 
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opzichte van het gemiddelde in de sector, aspecten die significant bijdragen aan MP. Hiermee 

suggereren de resultaten in beide gevallen een mate van ordening, waarbij de verschillende aspecten 

gerangschikt kunnen worden naar mate van importantie. Anderzijds tonen de resultaten dat OP en 

MP, ondanks belangrijke en onderscheidende dimensies, onderling in zeer geringe mate correleren. 

Dit zou te wijten kunnen zijn aan het perspectief van de dimensies, waar OP gericht is op een 

kosteneffectieve bedrijfsvoering terwijl MP zich richt op de winstgevendheid en het optimaal inspelen 

op marktontwikkelingen (Gupta & George, 2016; Behl, 2020). Resulterend zijn de theoretisch 

aangenomen aspecten van de subdimensies OP en MP, relevant voor het MKB om bedrijfsprestaties 

te bevorderen (Akter et al., 2016; Ferraris et al., 2019).  

 

5.2. Limitaties 
Ondanks de bevindingen dient er rekening gehouden te worden met de limitaties van dit onderzoek. 

Gebaseerd op de theoretische assumpties voor het uitvoeren van een Exploratory Factor Analysis, 

streefde dit onderzoek naar een minimale sample size van 100 respondenten (Field, 2009, p. 647). 

Echter zijn er met de tijdsspanne en haalbaarheid van deze studie 62 respondenten ondervraagd. In 

vergelijking met andere kwantitatieve data analytics onderzoeken is dit aantal relatief minder (Akter 

et al., 2016; Gupta & George, 2016; Mikalef et al., 2020). Desondanks heeft dit onderzoek deze limitatie 

getracht te ondervangen door een diepgaande focus op het testen van de assumpties voor een 

Exploratory Factor Analysis. Hierin zijn betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd op verscheidene 

constructniveaus, een missing value analyse en het testen van de normaliteit, factorability en 

multicollineariteit, ten behoeve van de accuraatheid van de onderzoeksresultaten.  

 

De respondenten in dit onderzoek vertegenwoordigen bedrijven uit het Nederlandse MKB. Dit houdt 

in dat de onderzoeksresultaten niet generaliseerbaar zijn naar een internationale context. Daarnaast 

is de data overwegend afkomstig uit de Nederlandse metropoolregio’s Noord-Holland, Zuid-Holland 

en Noord-Brabant, waarbij overige regio’s minder sterk vertegenwoordigd zijn, en is de zakelijke 

dienstverlening in dit onderzoek oververtegenwoordigd, gevolgd door bouwnijverheid en de horeca. 

Daarbij representeren middelgrote bedrijven het merendeel van de sample, terwijl de totale populatie 

aan Nederlandse MKB bedrijven overwegend vertegenwoordigd wordt door kleine MKB bedrijven. 

Gezien de verhoudingen van bedrijfsgroottes, regio’s en sectoren, zullen de resultaten met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te worden en zijn hiermee in mindere mate generaliseerbaar 

naar het algehele Nederlandse MKB. Tevens bevindt dit onderzoek zich in een vroeg stadium van 

instrumentontwikkeling, waarbij het merendeel van de MKB bedrijven zich in een beginfase van data 

analytics adoptie bevinden. Derhalve is het aannemelijk dat bepaalde aspecten van materiele, 

immateriële, compliance en ethiek, governance en strategie en outsourcing nog niet zijn onderzocht.  

 

5.3. Implicaties voor de praktijk  
Dit onderzoek heeft essentiële dimensies en subdimensies in kaart gebracht voor het ontwikkelen van 

DAC en bedrijfsprestaties in het MKB, waarbij enkele belangrijke implicaties voor de praktijk worden 

voorgesteld. Gezien MKB bedrijven achterlopen met de adoptie van data analytics, bieden de 

onderzoeksresultaten inzicht in materiële en immateriële resources, compliance en ethische, 

governance en strategische, en outsourcing aspecten dat houvast biedt aan MKB bedrijven voor het 

ontwikkelen en investeren in DAC. Hiermee biedt het ontwikkelde meetinstrument de mogelijkheid 

om relevante DAC aspecten na te streven waarmee gerichter geïnvesteerd kan worden in de 

ontwikkeling van DAC en daarmee de potentie van data analytics in hogere mate te benutten. 

Daarnaast benadrukt dit onderzoek de relevantie en importantie van compliance, ethische en 

outsourcing aspecten bij de toepassing van data analytics. Tevens bieden de bedrijfsprestatie aspecten 

inzicht in relevante indicatoren voor het ontwikkelen van operationele prestaties en marktprestaties.  
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5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Gezien dit onderzoek zich in een vroeg stadium van instrumentontwikkeling bevindt, zal het 

ontwikkelde meetinstrument niet als universeel model beschouwd kunnen worden. Verder onderzoek 

zal nodig zijn om meer inzicht te creëren voor de verdere ontwikkeling en validering van het DAC en 

bedrijfsprestatie model. Gezien de limitaties stelt dit onderzoek voor om voort te bouwen op de 

bevindingen van dit onderzoek, door een kwantitatief onderzoek te verrichten met een grotere 

hoeveelheid aan respondenten uit het Nederlandse MKB waar tevens meerdere regio’s en sectoren 

vertegenwoordigt zijn om de generaliseerbaarheid te vergroten. Gezien dit onderzoek het eigen 

netwerk heeft toegepast om respondenten te werven, zou het derhalve een mogelijkheid zijn om in 

toekomstig onderzoek andere datacollectie methoden te hanteren om de hoeveelheid aan respons te 

bevorderen. Daarbij stelt dit onderzoek voor om het ontwikkelde meetinstrument in verder onderzoek 

te valideren door het toepassen van een Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), 

waarbij de reeds geïdentificeerde dimensies en subdimensies, en de relatie tussen DAC en 

bedrijfsprestaties verder kan worden onderzocht. Daarnaast stelt dit onderzoek voor om de 

geïdentificeerde dimensies compliance en ethiek en outsourcing diepgaander te onderzoeken, omdat 

dit onderzoek veronderstelt dat deze dimensies mogelijk een hogere mate van importantie vereisen 

dan in eerste instantie is gedacht. Derhalve is er meer onderzoek nodig om te beoordelen hoe en welke 

compliance en ethische procedures bijdragen aan het ontwikkelen van DAC in het MKB. Daarnaast 

dient er onderzocht te worden uit welke aspecten outsourcing voor MKB bedrijven bestaan en in welke 

mate outsourcing oplossingen zoals Software as a Service (SaaS) en Business Processes as a Service 

(BPaaS) bijdragen aan het ontwikkelen van DAC in het MKB, waar kwalitatief onderzoek mogelijk 

uitkomst voor biedt. Gezien de ontwikkelingen in cloud architecturen en open source data analytics, 

kan toekomstig onderzoek antwoord geven op de potentie van deze alternatieven voor MKB bedrijven.  

 

5.5. Conclusie 
Dit onderzoek is een eerste stap waarmee inzicht wordt geboden in essentiële dimensies en 

subdimensies voor het ontwikkelen van DAC en bedrijfsprestaties in het MKB. Ondanks de potentie 

laten MKB bedrijven een vertraagde adoptie zien van data analytics. Hoewel academici veelvuldig 

suggereren dat data analytics de bedrijfsprestaties bevorderen, zijn merendeels van de onderzoeken 

voornamelijk gericht op grote organisaties. Derhalve bieden de resultaten van dit onderzoek, primair 

inzicht in een meetinstrument dat ondersteuning biedt aan MKB bedrijven voor potentiële DAC 

investeringen. Ondanks afwijkingen ten opzichte van de theoretische verwachtingen, laten de 

empirische resultaten significante dimensies en subdimensies zien die MKB bedrijven houvast bieden 

voor gerichte DAC en bedrijfsprestatie investeringen. Hiermee bouwt dit onderzoek voort op de 

bestaande wetenschap en levert hiermee een contributie aan het data analytics onderzoeksdomein.  

 

De significantie van dit meetinstrument is bepaald door op theoretische basis een meetinstrument te 

ontwikkelen welke door middel van een Exploratory Factor Analysis zijn gevalideerd. Hierin zijn 62 

respondenten met een managementfunctie voortkomend uit het Nederlandse MKB ondervraagd aan 

de hand van een vragenlijst, waarbij een 5-puntslikertschaal is toegepast. Statistische tests zijn op 

voorhand toegepast ten behoeve van de accuraatheid van de onderzoeksresultaten. Gezien het bij 

MKB bedrijven regelmatig ontbreekt aan kennis, expertise en middelen, biedt het meetinstrument een 

mogelijkheid om gericht te investeren in de ontwikkeling van DAC en bedrijfsprestaties. Naast dat 

materiële, immateriële, governance en strategische aspecten relevant worden beschouwd, benadrukt 

dit onderzoek de importantie van compliance en ethische procedures, alsmede outsourcing 

mogelijkheden voor MKB bedrijven waarbij Software as a Service (SaaS), Business Processes as a 
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Service (BPaaS), cloud architecturen en open source data analytics oplossingen potentie bieden. 

Verdere studies zijn nodig om de volledige relatie tussen DAC en bedrijfsprestaties te onderzoeken. 

 

 
Figuur 3: DAC en bedrijfsprestatiemodel 
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Bijlage 1 Details onderzoeksopzet 

Alvorens de resultaten van het theoretisch kader in kaart zijn gebracht, is aanvankelijk een 

onderzoeksaanpak opgesteld. Dit is gehanteerd om sturing te geven aan de uitvoering van het 

literatuuronderzoek en is tot uitvoering gekomen in de periode van 15 februari 2021 tot 3 mei 2021. 

 

1.1 Literatuuronderzoek 

Het theoretisch kader geeft vanuit een kritische literatuuronderzoek een goed begrip en inzicht in 

relevante verrichte onderzoeken, bestaande theorieën en concepten, en recente trends die dit 

onderzoek ondersteunen. Binnen de context van dit onderzoek zal vanuit de wetenschappelijke 

literatuur antwoord worden gegeven op de vraag “Hoe worden zowel de DAC dimensies en 

subdimensies, alsmede de bedrijfsprestaties binnen het MKB bepaald?”, waarmee een solide 

theoretische basis wordt gelegd dat tevens richting geeft aan het empirisch deel van dit onderzoek 

(Saunders et al., 2019). Om relevante wetenschappelijke literatuur te achterhalen die bijdragen aan 

het theoretisch kader is een onderzoeksstrategie toegepast dat is gebaseerd op de Systematic 

Literature Review (Okoli & Schrabram, 2010). 

 

Query zoekopdracht 

Het literatuuronderzoek is uitgevoerd door middel van een query zoekopdracht in de elektronische 

database Web of Science (WoS), waarmee de meest relevante wetenschappelijke peer-reviewed 

artikelen zijn getraceerd. De query zoekopdracht is toegepast door een combinatie van drie 

kernwoorden; (1) Data analytics, (2) Capability en (3) Performance. Om een compleet beeld te 

verkrijgen van de meest relevante artikelen is het kernwoord ‘data analytics’ tevens uitgewisseld met 

de begrippen ‘business analytics’ en ‘big data’. In plaats van het kernwoord ‘capability’ is tevens het 

begrip ‘maturity’ gehanteerd, en het kernwoord ‘performance’ is uitgewisseld met het begrip ‘value’, 

waarmee onderstaande query is opgesteld (zie Tabel 1.1). 
 

Tabel 1.1: Query zoekopdracht 

      Title          Topic         Topic 

      (“Data Analytic*” OR     AND      (Capabilit* OR     AND    (Performance OR 

       “Business Analytic*” OR        Maturity)       Value) 

       “Big Data”) 

Gezien het geringe aantal diepgaande onderzoeken binnen dit onderzoeksdomein is de query 

toegepast voor wetenschappelijke peer-reviewed artikelen vanaf 2012 tot het heden en enkel gezocht 

op Engelstalige artikelen  dat resulteerde in 480 artikelen uit de zoekopdracht (zie Tabel 1.2).  

 
Tabel 1.2: Zoekcriteria literatuuronderzoek 
Zoekcriterium   Beschrijving 

Type Wetenschappelijke peer-reviewed artikelen; gezien het geringe aantal onderzoeken 

naar DAC en bedrijfsprestaties binnen een MKB context, is het van belang om de 

meest actuele artikelen te achterhalen die tevens voldoen aan de wetenschappelijke 

maatstaven waarop dit onderzoek kan voortbouwen.   

Taal Engelstalig; relevante artikelen binnen dit onderzoeksdomein worden voornamelijk 

verricht in de Engelse taal waardoor ook de kernwoorden gehanteerd in de query 

Engelstalig zijn geformuleerd. 

Periode Vanaf 2012; gezien de recente ontwikkelingen in het toepassen van data analytics en 

DAC, is het wenselijk om voort te bouwen op de actuele wetenschap om een 

waardevolle bijdrage te leveren binnen dit onderzoeksdomein. 
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1.2 Kwaliteitsbeoordeling 

De 480 artikelen zijn beoordeeld op geloofwaardigheid waarin de presentatie van de bevindingen zijn 

beoordeeld en de relevantie waarin is bepaald of de resultaten waardevol zijn voor dit onderzoek, dus 

met een focus op DAC binnen het MKB. Tevens is rekening gehouden met een balans tussen kwalitatief 

en kwantitatief verrichte onderzoeken om vanuit verschillende perspectieven het 

onderzoeksonderwerp te benaderen.  

 

Van deze 480 artikelen zijn ten eerste de titels en abstracts geanalyseerd. Hierin zijn de artikelen die 

minimale raakvlakken vertoonden met DAC, niet ingingen op de relatie tussen DAC en 

bedrijfsprestaties of te technisch van aard waren uitgesloten. Dit resulteerde in een overgebleven 164 

artikelen. Van deze overgebleven artikelen zijn vervolgens de introducties en conclusies geanalyseerd 

waarin met dezelfde criteria artikelen zijn geanalyseerd. De introducties en conclusies gaven een 

dermate sterk beeld van het onderzoek waardoor 145 artikelen op basis van voorgaande criteria zijn 

uitgesloten. Hierdoor heeft de kwaliteitsbeoordeling geresulteerd in 19 relevante artikelen, die 

gehanteerd worden in het theoretisch kader. Onderstaand tabel geeft een weergave van de in fase 2, 

164 overgebleven artikelen. Zoals reeds aangegeven zijn deze in fase 3 beoordeeld op basis van de 

introducties en conclusies (zie Tabel 1.3). 

 
Tabel 1.3: Kwaliteitsbeoordeling artikelen 

Auteur(s) Jaar Titel Type Kwaliteitsbeoordeling 

Fase 2           Fase 3 

Aboelmaged, M; 
Mouakket, S 

2020 Influencing models and determinants in big data 
analytics research: A bibliometric analysis 

J Ja Nee 

Acito, F; Khatri, V 2014 Business analytics: Why now and what next? J Ja Nee 

Ahmad, K; Zheng, JM; 
Rafi, M 

2019 An analysis of academic librarians competencies 
and skills for implementation of Big Data analytics 
in libraries A correlational study 

J Ja Nee 

Akhtar, P; Frynas, JG; 
Mellahi, K; Ullah, S 

2019 Big Data-Savvy Teams' Skills, Big Data-Driven 
Actions and Business Performance 

J Ja Nee 

Akter, S; Michael, K; 
Uddin, MR; McCarthy, 
G; Rahman, M 

2020 Transforming business using digital innovations: the 
application of AI, blockchain, cloud and data 
analytics 

J Ja Nee 

Akter, S; Wamba, SF; 
Barrett, M; Biswas, K 

2019 How talent capability can shape service analytics 
capability in the big data environment? 

J Ja Nee 

Akter, S; Wamba, SF; 
Gunasekaran, A; Dubey, 
R; Childe, SJ 

2016 How to improve firm performance using big data 
analytics capability and business strategy 
alignment? 

J Ja Ja 

Albergaria, M; Jabbour, 
CJC 

2020 The role of big data analytics capabilities (BDAC) in 
understanding the challenges of service 
information and operations management in the 
sharing economy: Evidence of peer effects in 
libraries 

J Ja Nee 

Al-Qaralleh, RE; Atan, T 2021 Impact of knowledge-based HRM, business 
analytics and agility on innovative performance: 
linear and FsQCA findings from the hotel industry 

J Ja Nee 

Alrumiah, SS; Hadwan, 
M 

2021 Implementing Big Data Analytics in E-Commerce: 
Vendor and Customer View 

J Ja Nee 

Anwar, M; Khan, SZ; 
Shah, SZA 

2018 Big Data Capabilities and Firm's Performance: A 
Mediating Role of Competitive Advantage 

J Ja Nee 

Arunachalam, D; Kumar, 
N; Kawalek, JP 

2018 Understanding big data analytics capabilities in 
supply chain management: Unravelling the issues, 
challenges and implications for practice 

J Ja Nee 

Ashrafi, A; Ravasan, AZ 2018 How market orientation contributes to innovation 
and market performance: the roles of business 
analytics and flexible IT infrastructure 

J Ja Nee 

Ashrafi, A; Ravasan, AZ; 
Trkman, P; Afshari, S 

2019 The role of business analytics capabilities in 
bolstering firms' agility and performance 

J Ja Nee 



41 
 

Aujirpongpan, S; 
Hareebin, Y 

2020 The Effect of Strategic Intuition, Business Analytic, 
Networking Capabilities and Dynamic Strategy on 
Innovation Performance: The Empirical Study Thai 
Processed Food Exporters 

J Ja Nee 

Aydiner, AS; Tatoglu, E; 
Bayraktar, E; Zaim, S; 
Delen, D 

2019 Business analytics and firm performance: The 
mediating role of business process performance 

J Ja Nee 

Bag, S; Gupta, S; Wood, 
L 

2020 Big data analytics in sustainable humanitarian 
supply chain: barriers and their interactions 

J Ja Nee 

Batistic, S; van der 
Laken, P 

2019 History, Evolution and Future of Big Data and 
Analytics: A Bibliometric Analysis of Its Relationship 
to Performance in Organizations 

J Ja Nee 

Bedeley, RT; Ghoshal, T; 
Iyer, LS; Bhadury, J 

2018 Business Analytics and Organizational Value Chains: 
A Relational Mapping 

J Ja Nee 

Behl, A 2020 Antecedents to firm performance and 
competitiveness using the lens of big data analytics: 
a cross-cultural study 

J Ja Ja 

Belhadi, A; Kamble, SS; 
Zkik, K; Cherrafi, A; 
Touriki, FE 

2020 The integrated effect of Big Data Analytics, Lean Six 
Sigma and Green Manufacturing on the 
environmental performance of manufacturing 
companies: The case of North Africa 

J Ja Nee 

Bertello, A; Ferraris, A; 
Bresciani, S; De 
Bernardi, P 

2020 Big data analytics (BDA) and degree of 
internationalization: the interplay between 
governance of BDA infrastructure and BDA 
capabilities 

J Ja Nee 

Braganza, A; Brooks, L; 
Nepelski, D; Ali, M; 
Moro, R 

2017 Resource management in big data initiatives: 
Processes and dynamic capabilities 

J Ja Nee 

Brinch, M; Stentoft, J; 
Naslund, D 

2020 Alignment capabilities of big data's value creation in 
the context of service delivery processes 

J Ja Nee 

Cabrera-Sanchez, JP; 
Villarejo-Ramos, AF 

2019 Factors affecting the adoption of big data analytics 
in companies 

J Ja Nee 

Cao, GM; Duan, YQ 2017 How do top- and bottom-performing companies 
differ in using business analytics? 

J Ja Nee 

Cetindamar, D; Shdifat, 
B; Erfani, E 

2021 Understanding Big Data Analytics Capability and 
Sustainable Supply Chains 

J Ja Nee 

Chatterjee, S; Rana, NP; 
Dwivedi, YK 

2021 How does business analytics contribute to 
organisational performance and business value? A 
resource-based view 

J Ja Nee 

Chen, DQ; Preston, DS; 
Swink, M 

2015 How the Use of Big Data Analytics Affects Value 
Creation in Supply Chain Management 

J Ja Nee 

Chen, XF; Siau, K 2020 Business Analytics/Business Intelligence and IT 
Infrastructure: Impact on Organizational Agility 

J Ja Nee 

Cheng, TCE; Kamble, SS; 
Belhadi, A; Ndubisi, NO; 
Lai, KH; Kharat, MG 

2021 Linkages between big data analytics, circular 
economy, sustainable supply chain flexibility, and 
sustainable performance in manufacturing firms 

J Ja Nee 

Chierici, R; 
Mazzucchelli, A; Garcia-
Perez, A; Vrontis, D 

2019 Transforming big data into knowledge: the role of 
knowledge management practice 

J Ja Nee 

Ciampi, F; Demi, S; 
Magrini, A; Marzi, G; 
Papa, A 

2021 Exploring the impact of big data analytics 
capabilities on business model innovation: The 
mediating role of entrepreneurial orientation 

J Ja Nee 

Comuzzi, M; Patel, A 2016 How organisations leverage Big Data: a maturity 
model 

J Ja Ja 

Conboy, K; Mikalef, P; 
Dennehy, D; Krogstie, J 

2020 Using business analytics to enhance dynamic 
capabilities in operations research: A case analysis 
and research agenda 

J Ja Nee 

Corte-Real, N; Oliveira, 
T; Ruivo, P 

2017 Assessing business value of Big Data Analytics in 
European firms 

J Ja Ja 

Corte-Real, N; Ruivo, P; 
Oliveira, T; Popovic, A 

2019 Unlocking the drivers of big data analytics value in 
firms 

J Ja Ja 
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Cosic, R; Shanks, G; 
Maynard, S 

2015 A business analytics capability framework J Ja Ja 

Dahiya, R; Le, S; Ring, 
JK; Watson, K 

2021 Big data analytics and competitive advantage: the 
strategic role of firm-specific knowledge 

J Ja Nee 

Dam, NAK; Le Dinh, T; 
Menvielle, W 

2019 A systematic literature review of big data adoption 
in internationalization 

J Ja Nee 

Davenport, TH; Barth, P; 
Bean, R 

2012 How 'Big Data' Is Different J Ja Nee 

De Luca, LM; 
Herhausen, D; Troilo, G; 
Rossi, A 

2020 How and when do big data investments pay off? 
The role of marketing affordances and service 
innovation 

J Ja Nee 

de Oliveira, MPV; 
McCormack, K; Trkman, 
P 

2012 Business analytics in supply chains - The contingent 
effect of business process maturity 

J Ja Nee 

Dong, JQ; Yang, CH 2020 Business value of big data analytics: A systems-
theoretic approach and empirical test 

J Ja Nee 

Dubey, R; Gunasekaran, 
A; Child, SJ; Roubaud, D; 
Wamba, SF; Giannakis, 
M; Foropon, C 

2019 Big data analytics and organizational culture as 
complements to swift trust and collaborative 
performance in the humanitarian supply chain 

J Ja Nee 

Dubey, R; Gunasekaran, 
A; Childe, SJ 

2019 Big data analytics capability in supply chain agility 
The moderating effect of organizational flexibility 

J Ja Nee 

Dubey, R; Gunasekaran, 
A; Childe, SJ; Blome, C; 
Papadopoulos, T 

2019 Big Data and Predictive Analytics and 
Manufacturing Performance: Integrating 
Institutional Theory, Resource-Based View and Big 
Data Culture 

J Ja Nee 

Elkmash, MRM; Abdel-
Kader, MG; El Din, BB 

2021 An experimental investigation of the impact of 
using big data analytics on customers' performance 
measurement 

J Ja Nee 

Fernando, Y; 
Chidambaram, RRM; 
Wahyuni-TD, IS 

2018 The impact of Big Data analytics and data security 
practices on service supply chain performance 

J Ja Nee 

Ferraris, A; Mazzoleni, 
A; Devalle, A; Couturier, 
J 

2019 Big data analytics capabilities and knowledge 
management: impact on firm performance 

J Ja Ja 

Ghasemaghaei, M 2020 Improving Organizational Performance Through the 
Use of Big Data 

J Ja Nee 

Ghasemaghaei, M; 
Ebrahimi, S; Hassanein, 
K 

2018 Data analytics competency for improving firm 
decision making performance 

J Ja Nee 

Gong, YW; Janssen, M 2021 Roles and Capabilities of Enterprise Architecture in 
Big Data Analytics Technology Adoption and 
Implementation 

J Ja Nee 

Grimaldi, D 2020 Factors Affecting Big Data Analytics Based 
Innovation Processes. A Spanish Evidence 

J Ja Ja 

Grover, V; Chiang, RHL; 
Liang, TP; Zhang, DS 

2018 Creating Strategic Business Value from Big Data 
Analytics: A Research Framework 

J Ja Nee 

Gu, VC; Zhou, B; Cao, Q; 
Adams, J 

2021 Exploring the relationship between supplier 
development, big data analytics capability, and firm 
performance 

J Ja Nee 

Gunasekaran, A; 
Papadopoulos, T; 
Dubey, R; Wamba, SF; 
Childe, SJ; Hazen, B; 
Akter, S 

2017 Big data and predictive analytics for supply chain 
and organizational performance 

J Ja Nee 

Gunther, WA; Mehrizi, 
MHR; Huysman, M; 
Feldberg, F 

2017 Debating big data: A literature review on realizing 
value from big data 

J Ja Nee 

Gupta, M; George, JF 2016 Toward the development of a big data analytics 
capability 

J Ja Ja 
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Gupta, S; Drave, VA; 
Dwivedi, YK; 
Baabdullah, AM; 
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J Ja Ja 

Gupta, S; Qian, XY; 
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J Ja Ja 
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1.3 Data extractie en synthese bevindingen 

Met de relevante artikelen is een diepgaande analyse uitgevoerd van de verschillende 

onderzoeksbenaderingen waarin de benodigde data analytics concepten zijn gesynthetiseerd en 

gecategoriseerd. Op basis van de primaire onderzoeksvraag en de onderzoeksvraag dat is 

geformuleerd voor het theoretisch kader, zijn de concepten geïdentificeerd en gecategoriseerd in een 

Excel spreadsheet. Hiermee is een vergelijking gemaakt van de concepten en de bevindingen van de 

academici uit de verscheidene artikelen, waarna de conceptuele bevindingen in dit onderzoek zijn 

geïnterpreteerd. Binnen de scope van dit onderzoek heeft de analyse van de artikelen de volgende 

concepten voortgebracht: Data Analytics Capabilities (DAC), materiële resources, immateriële 

resources, governance, strategie en bedrijfsprestaties waaronder operationele prestaties en 

marktprestaties. Naast dat deze conceptuele bevindingen zijn vastgelegd in een Excel spreadsheet, zijn 

tevens de auteurs, jaartal, titel, database, condities en kernwoorden van het onderzoek, alsmede een 

samenvatting van de bijdrage van de artikelen en de reden voor het kiezen van de artikelen vastgelegd. 

Deze benadering is gehanteerd om vanuit een academische punctualiteit het onderzoeksproces te 
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doorlopen en de onderzoekskwaliteit te waarborgen. Daarnaast zijn gedurende deze onderzoeksfase 

bijeenkomsten georganiseerd waarin de afstudeerbegeleider en andere onderzoekers betrokken 

waren om de voortgang van het proces te monitoren.  

 

1.4 Backward snowballing 

In navolging op de query zoekopdracht is backward snowballing toegepast om in de reeds gevonden 

artikelen, andere relevante artikelen te vinden. Hierin is voornamelijk beoordeeld op artikelen die het 

fundament vormen voor bepaalde definiëringen en daardoor beschouwd worden als respectabel 

binnen dit onderzoeksdomein. Tevens zijn artikelen geïdentificeerd met een focus op successen, 

uitdagingen en volwassenheid met het toepassen van data analytics en ontwikkelen van DAC. Artikelen 

die buiten de scope van dit onderzoek vielen zijn uitgesloten. Deze methode heeft 7 relevante artikelen 

opgeleverd. 

 

1.5 Overige bronnen 

Gezien dit onderzoek binnen de kaders van het afstudeertraject Business Process Management and IT 

(BPMIT) van de Open Universiteit Amsterdam is uitgevoerd, is door de afstudeerbegeleider één 

relevant artikel aangeleverd waarin een DAC framework is ontwikkeld met een focus op het MKB. Dit 

artikel is tevens meegenomen in het literatuuronderzoek. Het totaal aantal relevante artikelen is in 

onderstaand overzicht weergegeven (zie Tabel 1.4). 

 
Tabel 1.4: Relevante artikelen uit literatuuronderzoek 
Databron       Aantal relevante artikelen 

Query zoekopdracht       19 

Backward snowballing       7 

Overige bronnen        1 

Totaal aantal relevante artikelen      27   

 

1.6 Onderzoeksrichtlijnen 

Dit onderzoeksrapport is uitgevoerd binnen de bepalingen van het afstudeertraject Business Process 

Management and IT (BPMIT) aan de Open Universiteit Amsterdam, waarin tevens gebruik is gemaakt 

van de American Psychological Association (APA) richtlijnen voor de opmaak en notatie van 

bronverwijzingen en citaten in het theoretisch kader, de opmaak van figuren en tabellen en de 

bronnenlijst.  
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Bijlage 2 Operationalisatie items 

Demografische vragen 

Functie   Wat is uw functie? 

Bedrijfsgrootte  Wat is de grootte van uw bedrijf? 

Sector   In welke sector is uw bedrijf actief? 

Regio   In welke regio is uw hoofd(kantoor) gevestigd? 

Rechtsvorm  Wat is de rechtsvorm van uw bedrijf? 

 

Materiële resources 

Data Collectie DC1 De organisatie maakt gebruik van interne databronnen voor data-analyse. 

DC2  De organisatie maakt gebruik van externe databronnen voor data-analyse. 

DC3 De organisatie maakt gebruik van real-time data voor data-analyse. 

DC4 De organisatie maakt gebruik van gestructureerde data (data in tabelvorm) voor data-analyse. 

DC5 De organisatie maakt gebruik van ongestructureerde data (zoals video's, foto's of geluid) voor 

data-analyse. 

DC6 De organisatie legt metadata (beschrijvende data over andere data, zoals 'Wanneer is de data 

vastgelegd' en 'Wie heeft de data ingevoerd') vast en gebruikt deze voor analysedoeleinden. 

Data Analytics DA1 De organisatie maakt gebruik van beschrijvende data-analyse om gebeurtenissen uit  

   het verleden te begrijpen (vragen zoals ‘wat is er gebeurd?’). 

DA2 De organisatie maakt gebruik van voorspellende data-analyse zoals machine learning (vragen 

zoals ‘wat kan er gebeuren’?). 

DA3 De organisatie maakt gebruik van voorschrijvende data-analyse zoals voor procesoptimalisatie 

en simulatie (vragen zoals ‘wat moeten we doen?’). 

DA4 De ondersteunende IT middelen die de organisatie gebruikt om inzichten uit data te halen, 

voldoen aan de wensen en eisen van de organisatie. 

Data Architectuur AR1 De organisatie slaat data op om deze verder te verwerken en vervolgens te analyseren. 

AR2 De organisatie verwerkt data om deze vervolgens te analyseren. 

Technologische TI1 De organisatie heeft een data opslag oplossing, die aansluit bij de huidige wensen en eisen  

   Infrastructuur   van de organisatie met betrekking tot data-analyse. 

TI2 De organisatie heeft mogelijkheden tot back-up van data goed geregeld. 

TI3 De organisatie heeft systeemintegratie zo ingeregeld dat deze geschikt zijn voor data-analyse. 

TI4 De IT infrastructuur voldoet aan de procedures van de organisatie voor beveiliging, back-up en 

disaster recovery (bijvoorbeeld bij een storing of schade). 

TI5 De juiste gebruikers hebben toegang tot de juiste data om hun werkzaamheden uit te voeren. 

 

Immateriële resources 

Bedrijfscultuur BC1 Binnen de organisatie worden alle besluiten gebaseerd op resultaten van data analyse in  

plaats van intuïtie en ervaringen, dus op basis van cijfers in plaats van onderbuikgevoel. 

BC2 De eigenaar of het management van de organisatie ondersteunt data analytics initiatieven 

door middelen beschikbaar te stellen. 

BC3 De werknemers zijn bereid om een verandering van de bedrijfscultuur door te gaan om meer 

datagedreven te worden. 

BC4 De eigenaar of het management van de organisatie heeft vertrouwen in de vaardigheden van 

werknemers die data analyses uitvoeren. 

BC5 De organisatie heeft een visie hoe ze kan veranderen om meer datagedreven te worden. 

Kennis en KV1 De organisatie beschikt intern of extern over technische vaardigheden en kennis voor data      

   Vaardigheden  analyse (zoals statistiek, data management, reporting, visualisatie). 

KV2 De organisatie beschikt intern of extern over business skills en kennis voor data analyse (zoals 

verkoop, financiën, marketing, productie- en bedrijfssystemen). 

KV3 De organisatie beschikt intern of extern over management vaardigheden voor data analyse 

(zoals het vaststellen van KPI’s (bijv. omzet, aantal verkochte producten), het stellen van 

doelen, acties ondernemen zodat doelen bereikt worden). 

KV4 De organisatie beschikt intern of extern over innovatie vaardigheden en kennis om met data 

analyse buiten haar comfortzone te treden (zoals risico nemen, trial and error, 

experimenteren). 
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KV5 Medewerkers beschikken in de interne en externe samenwerking over 

communicatievaardigheden om behoeften van de organisatie te vertalen naar concrete data 

analytics actiepunten en/of doelstellingen. 

KV6 De organisatie biedt werknemers trainingen aan ter ontwikkeling van de eerdergenoemde 

kennis en vaardigheden voor data analyse (technisch, business, management, innovatie, 

communicatie). 

 

Governance 

Procedures PR1 De organisatie houdt rekening met de ethische aspecten van data analyse (bijvoorbeeld  

privacy, vertrouwelijkheid, transparantie). 

PR2 Analytics Governance [De organisatie controleert of haar data analyse activiteiten de wet 

naleven (bijvoorbeeld de AVG, privacy bescherming). 

PR3 De organisatie beschikt over standaarden en structuren die ondersteuning bieden aan de 

ethische en compliance aspecten omtrent data analyse (bijvoorbeeld procedures, richtlijnen, 

IT). 

Structuren ST1 Het is duidelijk wie binnen de organisatie bevoegd is tot en verantwoordelijk is voor data  

analyse. 

ST2 De organisatie beschikt over een structuur voor data governance, die gericht is op de  

beslissingsbevoegdheden omtrent data (focus op immateriële aspecten zoals; toewijzing van 

iemand die eigenaar van de data is, iemand die de data controleert, individuen hebben 

controle over hun eigen data). 

ST3 De organisatie heeft externe samenwerkingsverbanden voor data analyse waarin ze haar 

middelen (bijv. werknemers, data, software) deelt met andere organisaties. 

 

Strategie 

Strategische SA1 De organisatie heeft een data analyse strategie. 

   Afstemming SA2 De data analyse strategie is afgestemd op de algehele bedrijfsstrategie. 

SA3 De doelstellingen van data analyse initiatieven zijn afgestemd op de algehele bedrijfsstrategie. 

Outsourcing OS1 De organisatie besteedt niet essentiële IT- middelen uit om innovatie en gebruik van data  

analyse te stimuleren. 

OS2 De organisatie besteedt (iets van) haar data analyse activiteiten uit (bijv. ontwikkeling van data 

analyse strategie, implementatie van data analyse, personeel dat data analyse uitvoert, de 

benodigde hardware/software voor data analyse). 

 

Bedrijfsprestaties 

Operationele OP1 De productiviteit van de organisatie was de afgelopen 3 jaar hoger dan de gemiddelde      

   Prestaties  productiviteit in de sector. 

OP2 Het winstpercentage van de organisatie was de afgelopen 3 jaar hoger dan het gemiddelde 

winstpercentage in de sector. 

OP3 Het rendement op investering van de organisatie was de afgelopen 3 jaar hoger dan het 

gemiddelde in de sector. 

OP4 De verkoopinkomsten van de organisatie waren de afgelopen 3 jaar hoger dan de gemiddelde 

verkoopinkomsten in de sector. 

Marktprestaties MP1 De organisatie trad de afgelopen 3 jaar makkelijker nieuwe markten binnen dan het  

gemiddelde in de sector. 

MP2 De organisatie introduceerde de afgelopen 3 jaar sneller nieuwe producten/services in de  

markt dan het gemiddelde in de sector. 

MP3 De succesratio van nieuwe producten/services van de organisatie was de afgelopen 3 jaar  

hoger dan de gemiddelde succesratio in de sector. 

MP4 Het marktaandeel van de organisatie was de afgelopen 3 jaar hoger dan het gemiddelde  

marktaandeel in de sector. 
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Bijlage 3 Kwaliteitsbeoordeling sample 

De datacollectie is uitgevoerd in de periode vanaf november tot en met december 2021 en heeft geleid 

tot een sample van respondenten op managementniveau binnen het Nederlandse MKB. Hierin zijn 

door vier onderzoekers uitnodigingen per e-mail en LinkedIn verzonden, naar zowel relaties binnen 

het eigen netwerk als daarbuiten dat heeft geleid tot een dataset van 133 respondenten. 

Alvorens de sample is toegepast voor verdere analyses heeft er een kwaliteitsbeoordeling 

plaatsgevonden. Om hierin bedenkelijke antwoorden te identificeren is met de ruwe data de mate van 

respondent engagement onderzocht door een calculatie van de standaarddeviatie (SD) op 

respondentniveau. Hierin is gesteld dat een SD gelijk aan 0 toont dat alle antwoorden dezelfde waarde 

toebedeeld zijn, dat impliceert dat er een minimale betrokkenheid bij het invullen van de vragenlijst 

aanwezig was waarmee de antwoorden als bedenkelijk zijn beoordeeld. Deze analyse heeft geleid tot 

het uitsluiten van 1 respondent, waarin iedere vraag is beantwoord met een neutrale score. 

Daarnaast zijn 3 respondenten met een foutief ingevulde controlevraag onttrokken omdat hierin 

tevens de betrouwbaarheid als twijfelachtig zijn beoordeeld. Vervolgens zijn 18 respondenten eruit 

gefilterd omdat dit oningevulde vragenlijsten betroffen en dus onbruikbaar zijn. Tevens zijn 32 

onvolledig ingevulde vragenlijsten uitgesloten, waarin de controlevraag ten behoeve van de 

betrouwbaarheid niet is ingevuld en daarmee de antwoorden als kwestieus beoordeeld zijn. Verder 

zijn 9 respondenten voortkomend uit een bedrijfsgrootte van 1 werknemer eruit gefilterd, omdat is 

aangenomen dat dergelijke éénmanszaken minimaal bijdragen aan het DAC concept zoals benaderd in 

dit onderzoek en daarom buiten de scope van dit onderzoek vallen. Tot slot zijn 8 respondenten die 

een organisatie vertegenwoordigen met een bedrijfsgrootte boven de 250 medewerkers niet 

opgenomen voor verder empirisch onderzoek omdat deze niet binnen het MKB worden geschaard. 

Zoals in Tabel 3.1 weergegeven heeft dit geleid tot een sample van 62 bruikbare vragenlijsten. 

Tabel 3.1: Verdeling respondenten 

           Dataset     Bruikbare`           % verhouding bruikbare 

Bronnen       Respondenten   Vragenlijsten Vragenlijsten 

Eigen netwerk 40          27        43,5 %  

LinkedIn netwerk 56          20        32,3 % 

LinkedIn werving      8          1        1,6 % 

Klantbestanden 29          14        22,6 % 

Totaal 133    62        100% 
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Bijlage 4 Demografische distributie 
 

4.1 Distributie functie 

Tabel 4.1: Distributie functie 

Wat is uw functie?  

    Frequency Percent  Valid Percent        Cumulative Percent 

Chief Data Officer (CDO)  1  1,6  1,6         1,6 

Chief Executive Officer (CEO) 4  6,5  6,5         8,1 

Chief Information Officer (CIO) 3  4,8  4,8         12,9 

Chief Technology Officer (CTO) 2  3,2  3,2         16,1 

Directeur/eigenaar  38  61,3  61,3         77,4 

Overige    14  22,6  22,6         100,0 

Total    62  100,0  100,0  

 

Wat is uw functie?

 
 

4.2 Distributie bedrijfsgrootte 

Tabel 4.2: Distributie bedrijfsgrootte 

Wat is grootte van uw bedrijf? 

        Frequency Percent  Valid Percent        Cumulative Percent 

Klein (minder dan 50 werknemers,      18  29,0  29,0          29,0 

Een netto-jaaromzet van hoogstens  

10 miljoen euro of een balanstotaal  

kleiner of gelijk aan 10 miljoen euro)  

Micro (minder dan 10 werknemers en      20  32,3  32,3           61,3 

een jaaromzet van hoogstens 2 miljoen  

euro of een jaarlijks balanstotaal  

kleiner of gelijk aan 2 miljoen euro)  

Middelgroot (minder dan 250      24  38,7  38,7           100,0 

werknemers, een jaaromzet van  

hoogstens 50 miljoen euro of een 

jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk  

aan 43 miljoen euro)  

Total        62  100,0  100,0  
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Wat is de grootte van uw bedrijf? 

 

4.3 Distributie sector 

Tabel 4.3: Distributie sector 

In welke sector is uw bedrijf actief?  

    Frequency Percent  Valid Percent        Cumulative Percent 

Adviesdiensten   1  1,6  1,6         1,6 

Bouwnijverheid   7  11,3  11,3         12,9 

Detailhandel   3  4,8  4,8         17,7 

Facilitaire diensten   1  1,6  1,6         19,4 

Financiën   4  6,5  6,5         25,8 

Groothandel   3  4,8  4,8         30,6 

Horeca    6  9,7  9,7         40,3 

Industrie    3  4,8  4,8         45,2 

Landbouw en visserij  1  1,6  1,6         46,8 

Marketing en/of communicatie 3  4,8  4,8         51,6 

Media    1  1,6  1,6         53,2 

Overige    2  3,2  3,2         56,5 

Zakelijke dienstverlening  27  43,5  43,5         100,0 

Total    62  100,0  100,0  

 

In welke sector is uw bedrijf actief?
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4.4 Distributie regio 

Tabel 4.4: Distributie regio 

In welke regio is uw hoofd(kantoor) gevestigd?  

    Frequency Percent  Valid Percent        Cumulative Percent 

Drenthe (DR)   2  3,2  3,2  3,2 

Gelderland (GD)   2  3,2  3,2  6,5 

Groningen (GR)   3  4,8  4,8  11,3 

Limburg (LB)   1  1,6  1,6  12,9 

Noord-Brabant (NB)  11  17,7  17,7  30,6 

Noord-Holland (NH)  19  30,6  30,6  61,3 

Overijssel (OV)   1  1,6  1,6  62,9 

Utrecht (UT)   5  8,1  8,1  71,0 

Zuid-Holland (ZH)   18  29,0  29,0  100,0 

Total    62  100,0  100,0  

 

In welke regio is uw hoofd(kantoor) gevestigd? 

 

 
4.5 Distributie rechtsvorm 

Tabel 4.5: Distributie rechtsvorm 

Wat is de rechtsvorm van uw bedrijf? 

    Frequency Percent  Valid Percent        Cumulative Percent 

Besloten vennootschap  47  75,8  75,8  75,8 

Coöperatie / Onderlinge   1  1,6  1,6  77,4 

    waarborgmaatschappij  

Eenmanszaak   6  9,7  9,7  87,1 

Naamloze vennootschap  1  1,6  1,6  88,7 

Stichting    1  1,6  1,6  90,3 

Vennootschap onder firma  6  9,7  9,7  100,0 

Total    62  100,0  100,0  
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Wat is de rechtsvorm van uw bedrijf? 
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Bijlage 5 Missing value analysis 
 
Tabel 5.1: Univariate statistics 

         Mean        SD                        Missing       No. of Extremes*a         

Items      N Statistic  Statistic                  Count     Percent  Low    High 

DC1     62 4,2742  0,97794  0 0,0  5 0 

DC2     62 3,4194  1,24858  0 0,0  0 0 

DC3  62 3,4194  1,42056  0 0,0  0 0 

DC4    62 4,1129  1,00987  0 0,0  6 0  

DC5     61 2,3934  1.17301  1 1,6  0 4 

DC6  62 3,1129  1,35628  0 0,0  0 0 

DA1     61 3,3607  1,18368  1 1,6  0 0 

DA2     61 2,5246  1,28591  1 1,6  0 0 

DA3  62 2,9194  1,27135  0 0,0  0 0 

DA4  61 3,6721  0,96127  1 1,6  1 0 

AR1  62 3,6774  1,09805  0 0,0  2 0 

AR2  62 3,5968  1,10824  0 0,0  2 0 

TI1  62 3,7742  1,01496  0 0,0  0 0 

TI2  60 4,3167  0,85354  2 3,2  3 0 

TI3  61 3,6721  0,94377  1 1,6  0 0 

TI4  60 4,2333  0,94540  2 3,2  4 0 

TI5  62 4,2258  0,66331  0 0,0  1 0 

BC1  62 2,7581  0,96980  0 0,0  0 0 

BC2  62 3,6774  0,91927  0 0,0  0 0 

BC3  61 3,7705  0,82449  1 1,6  0 0 

BC4  57 3,8772  0,96492  5 8,1  8 0 

BC5  62 3,2581  1,02326  0 0,0  0 0 

KV1  62 3,7258  0,96103  0 0,0  1 0 

KV2  62 4,0000  0,86839  0 0,0  4 0 

KV3  62 4,0806  0,89256  0 0,0  4 0 

KV4  62 3,4516  1,26332  0 0,0  0 0 

KV5  61 3,5410  1,11913  1 1,6  1 0 

KV6  58 2,9655  1,29731  4 6,5  0 0 

PR1  62 4,0161  0,77865  0 0,0  0 0 

PR2  61 4,0328  1,03227  1 1,6  8 0 

PR3  61 3,5574  1,07276  1 1,6  1 0 

ST1  62 3,8226  1,18078  0 0,0  0 0 

ST2  61 3,1639  1,17161  1 1,6  0 0 

ST3  62 2,8871  1,38025  0 0,0  0 0 

SA1  61 2,7213  1,11252  1 1,6  0 0 

SA2  57 2,9649  1,11747  5 8,1  0 0 

SA3  60 3,0500  1,11119  2 3,2  0 0 

OS1  59 3,0678  1,11207  3 4,8  0 0 

OS2  59 2,6610  1,21215  3 4,8  0 0 

OP1  53 3,5472  0,91075  9 14,5  0 0 

OP2  53 3,4528  1,06637  9 14,5  1 0 

OP3  51 3,3529  0,95548  11 17,7  1 0 

OP4  52 3,4808  0,82819  10 16,1  0 0 

MP1  51 3,2941  0,90098  11 17,7  0 0 

MP2  54 3,5370  0,88409  8 12,9  0 0 

MP3  54 3,4444  0,71814  8 12,9  0 0 

MP4  51 3,3529  0,93431  11 17,7  2 0 

a. Number of cases outside the range (Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR).      
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Bijlage 6 Sample distributie 
 
Tabel 6.1: Descriptive statistics 

    Range    Mean       SD               Variance                  Skewness      S          Kurtosis        K 

Items    Statistic    Statistic       Statistic             Statistic      Statistic    Std. Error   Z-score       Statistic    Std. Error    Z-score 

DC1    4,00     4,2742       0,97794          0,956     -1,454 0,304 4,784 1,679 0,599   2,802 

DC2    4,00    3,4194       1,24858          1,559      -0,333 0,304 -1,094      -1,041 0,599   -1,737 

DC3    4,00    3,4194       1,42056          2,018      -0,292 0,304 -0,961      -1,389 0,599   -2,318 

DC4    4,00    4,1129       1,00987          1,020      -1,121 0,304 -3,689       0,690 0,599   1,152 

DC5    4,00    2,3934       1,17301          1,376       0,714 0,306 2,330 -0,309  0,604   -0,511 

DC6    4,00    3,1129       1,35628          1,840      -0,089 0,304 -0,293 -1,345 0,599   -2,244 

DA1    4,00    3,3607       1,18368          1,401     -0,497 0,306 -1,622      -0,920 0,604   -1,523 

DA2    4,00    2,5246       1,28591          1,654       0,527 0,306 1,721 -0,953 0,604   -1,578 

DA3    4,00    2,9194       1,27135          1,616      -0,042 0,304 -0,139 -1,177 0,599   -1,963 

DA4    4,00    3,6721       0,96127          0,924      -0,452      0,306 -1,477    -0,158 0,604   -0,262 

AR1    4,00      3,6774        1,09805          1,206       -0,700 0,304 -2,305 -0,332 0,599   -0,554 

AR2      4,00    3,5968       1,10824          1,228      -0,626 0,304  -2,060     -0,550 0,599   -0,917 

TI1    3,00    3,7742        1,01496          1,030      -0,498 0,304 -1,638     -0,786 0,599   -1,312 

TI2    3,00    4,3167       0,85354          0,729     -1,177 0,309 -3,813      0,780 0,608   1,281 

TI3    3,00    3,6721       0,94377          0,891      -0,395 0,306 -1,291 -0,659 0,604   -1,092 

TI4    4,00    4,2333       0,94540          0,894      -1,363 0,309 -4,415 1,724 0,608   2,834 

TI5    3,00    4,2258       0,66331          0,440      -0,632 0,304 -2,081      0,908 0,599   1,516 

BC1    4,00    2,7581       0,96980          0,941        0,400 0,304 1,315 -0,670 0,599   -1,117 

BC2    3,00    3,6774       0,91927          0,845      -0,480 0,304 -1,581     -0,501 0,599   -0,836 

BC3    3,00    3,7705       0,82449          0,680      -0,467 0,306 -1,524     -0,087 0,604   -0,143 

BC4    3,00    3,8772       0,96492          0,931      -0,735 0,316 -2,324     -0,262 0,623   -0,420 

BC5    4,00    3,2581       1,02326          1,047       0,118 0,304 0,389 -0,803 0,599   -1,339 

KV1    4,00    3,7258       0,96103          0,924      -0,675 0,304 -2,222 0,079 0,599   0,132 

KV2    3,00    4,0000       0,86839          0,754       -0,621      0,304 -2,043 -0,163 0,599   -0,273 

KV3    3,00    4,0806       0,89256          0,797      -0,734 0,304 -2,414     -0,160 0,599   -0,267 

KV4    4,00    3,4516       1,26332          1,596      -0,266 0,304 -0,874      -1,212 0,599   -2,022 

KV5    4,00    3,5410       1,11913          1,252      -0,180 0,306 -0,587 -1,049 0,604   -1,737 

KV6    4,00    2,9655       1,29731          1,683       0,166 0,314 0,529 -1,169 0,618   -1,890 

PR1    3,00    4,0161       0,77865          0,606      -0,890      0,304 -2,927 1,105 0,599   1,844 

PR2    4,00    4,0328       1,03227          1,066      -1,101 0,306 -3,595 0,556 0,604   0,920 

PR3    4,00    3,5574       1,07276          1,151      -0,363 0,306 -1,186 -0,828 0,604   -1,370 

ST1    4,00    3,8226       1,18078          1,394      -0,817 0,304 -2,688 -0,227 0,599   -0,378 

ST2    4,00    3,1639       1,17161          1,373      -0,008 0,306        -0,027    -1,170 0,604   -1,937 

ST3    4,00    2,8871       1,38025          1,905       0,209 0,304 0,688 -1,345 0,599   -2,245 

SA1    4,00    2,7213       1,11252          1,238       0,581 0,306 1,896 -0,562 0,604   -0,930 

SA2    4,00    2,9649       1,11747          1,249       0,230 0,316 0,728 -0,721 0,623   -1,157 

SA3    4,00    3,0500       1,11119          1,235      -0,178 0,309 -0,577 -0,910 0,608   -1,496 

OS1    4,00    3,0678       1,11207          1,237      -0,060      0,311 -0,192 -1,220 0,613   -1,990 

OS2    4,00          2,6610       1,21215          1,469       0,270 0,311 0,868 -1,169 0,613   -1,906 

OP1    3,00    3,5472       0,91075          0,829       0,093 0,327 0,284 -0,763 0,644   -1,184 

OP2    4,00    3,4528       1,06637          1,137      -0,021 0,327 -0,063 -0,823 0,644   -1,277 

OP3    4,00    3,3529       0,95548          0,913       0,082 0,333 0,245 -0,260 0,656   -0,396 

OP4    3,00    3,4808       0,82819          0,686       0,387 0,330 1,170 -0,419 0,650   -0,644 

MP1    3,00    3,2941       0,90098          0,812        0,225 0,333 0,673 -0,647 0,656   -0,987 

MP2    3,00       3,5370       0,88409          0,782       0,054 0,325 0,165 -0,661 0,639   -1,035 

MP3    3,00    3,4444       0,71814          0,516       0,361 0,325  1,111 -0,049 0,639   -0,076 

MP4    4,00    3,3529       0,93431          0,873      -0,165 0,333 -0,494 0,413 0,656   0,629 
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Bijlage 7 DAC model – Initiële EFA output 
 
7.1 Factorextractie 

Tabel 7.1: Total variance explained 

                                 Extraction Sums        Rotation Sums         

   Initial Eigenvalues         of Squared Loadings  of Squared Loadings a.      

Component Total % of Variance     Cumulative % `     Total   % of Variance    Cumulative % Total 

1  11,995 30,755          30,755      11,995   30,755           30,755 7,058 

2  3,799 9,742          40,497      3,799    9,742           40,497 4,785 

3  2,501 6,413          46,910      2,501    6,413           46,910 3,934 

4  2,172 5,568          52,478      2,172    5,568           52,478 2,798 

5  2,017 5,172          57,650      2,017    5,172           57,650 2,344 

6  1,672 4,287          61,937      1,672    4,287            61,937 2,611 

7  1,358 3,483          65,420      1,358    3,483           65,420 3,628 

8  1,339 3,433             68,853      1,339    3,433           68,853 4,636 

9  1,145 2,936          71,789      1,145    2,936           71,789 5,797 

10  1,121 2,873          74,662      1,121    2,873           74,662 5,596 

11  1,010 2,590          77,252      1,010     2,590           77,252 3,134 

12  0,875 2,245          79,496     

13  0,845 2,168          81,664     

14  0,748 1,918          83,582     

15  0,627 1,608          85,190     

16  0,607 1,557          86,747     

17  0,522 1,338          88,085     

18  0,492 1,263          89,348     

19  0,464 1,190          90,538     

20  0,431 1,105          91,643     

21  0,386 0,990          92,633     

22  0,369 0,945          93,578     

23  0,359 0,921          94,499     

24  0,301 0,773          95,272     

25  0,287 0,736          96,008     

26  0,250 0,642          96,650     

27  0,217 0,557             97,207     

28  0,195 0,501          97,709     

29  0,158 0,405          98,114     

30  0,135 0,347          98,461     

31  0,125 0,320          98,781     

32  0,111 0,286          99,067     

33  0,087 0,224          99,290     

34  0,078 0,199          99,490     

35  0,074 0,189          99,679     

36  0,049 0,125          99,804     

37  0,049 0,125          99,929     

38  0,019 0,048          99,977     

39  0,009 0,023          100,000        

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.  
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Figuur 7.1: Scree plot 

 
 

7.2 Communalities factormodellen 

Tabel 7.2: Communalities  

 Drie-factor model   Vier-factor model   Vijf-factor model  

Initial Extraction  Initial  Extraction  Initial Extraction 

DC1 1,000 0,654   1,000 0,655   1,000 0,676 

DC2 1,000 0,265   1,000 0,305   1,000 0,306 

DC3 1,000 0,579   1,000 0,584   1,000 0,611 

DC4 1,000 0,604   1,000 0,605   1,000 0,653 

DC5 1,000 0,299   1,000 0,349   1,000 0,438 

DC6 1,000 0,384   1,000 0,517   1,000 0,556 

DA1 1,000 0,403   1,000 0,426   1,000 0,441 

DA2 1,000 0,528   1,000 0,660   1,000 0,713 

DA3 1,000 0,296   1,000 0,480   1,000 0,542 

DA4 1,000 0,678   1,000 0,721   1,000 0,721 

AR1 1,000 0,500   1,000 0,514   1,000 0,544 

AR2 1,000 0,597   1,000 0,602   1,000 0,622 

TI1 1,000 0,504   1,000 0,523   1,000 0,524 

TI2 1,000 0,465   1,000 0,488   1,000 0,634 

TI3 1,000 0,637   1,000 0,712   1,000 0,751 

TI4 1,000 0,551   1,000 0,565   1,000 0,632 

TI5 1,000 0,223   1,000 0,517   1,000 0,606 

BC1 1,000 0,311   1,000 0,312   1,000 0,477 

BC2 1,000 0,575   1,000 0,575   1,000 0,600 

BC3 1,000 0,458   1,000 0,459   1,000 0,459 

BC4 1,000 0,582   1,000 0,601   1,000 0,662 

BC5 1,000 0,504   1,000 0,507   1,000 0,516 

KV1 1,000 0,528   1,000 0,555   1,000 0,568 

KV2 1,000 0,446   1,000 0,446   1,000 0,459 

KV3 1,000 0,569   1,000 0,611   1,000 0,612 

KV4 1,000 0,448   1,000 0,511   1,000 0,524 

KV5 1,000 0,525   1,000 0,574   1,000 0,656 

KV6 1,000 0,326   1,000 0,336   1,000 0,486 

PR1 1,000 0,612   1,000 0,677   1,000 0,678 

PR2 1,000 0,334   1,000 0,582   1,000 0,586 
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PR3 1,000 0,470   1,000 0,560   1,000 0,562 

ST1 1,000 0,458   1,000 0,570   1,000 0,601 

ST2 1,000 0,490   1,000 0,509   1,000 0,598 

ST3 1,000 0,312   1,000 0,449   1,000 0,458 

SA1 1,000 0,568   1,000 0,569   1,000 0,680 

SA2 1,000 0,680   1,000 0,683   1,000 0,770 

SA3 1,000 0,634   1,000 0,634   1,000 0,724 

OS1 1,000 0,119   1,000 0,221   1,000 0,509 

OS2 1,000 0,178   1,000 0,302   1,000 0,327  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

7.3 Eigenvalues factormodellen 

Tabel 7.3: Total variance explained drie-factor model 

                                 Extraction Sums        Rotation Sums         

   Initial Eigenvalues         of Squared Loadings  of Squared Loadings a.      

Component Total % of Variance     Cumulative % `     Total   % of Variance    Cumulative % Total 

1  11,995 30,755           30,755      11,995  30,755           30,755  9,564 

2  3,799 9,742          40,497       3,799    9,742           40,497  3,699 

3  2,501 6,413          46,910       2,501    6,413           46,910  8,946 

4  2,172 5,568          52,478     

5  2,017 5,172          57,650     

6  1,672 4,287          61,937     

7  1,358 3,483          65,420     

8  1,339 3,433          68,853     

9  1,145 2,936          71,789     

10  1,121 2,873          74,662     

11  1,010 2,590          77,252     

12  0,875 2,245          79,496     

13  0,845 2,168          81,664     

14  0,748 1,918          83,582     

15  0,627 1,608          85,190     

16  0,607 1,557          86,747     

17  0,522 1,338          88,085     

18  0,492 1,263          89,348     

19  0,464 1,190          90,538     

20  0,431 1,105          91,643     

21  0,386 0,990           92,633     

22  0,369 0,945          93,578     

23  0,359 0,921          94,499     

24  0,301 0,773          95,272     

25  0,287 0,736          96,008     

26  0,250 0,642          96,650     

27  0,217 0,557          97,207     

28  0,195 0,501          97,709     

29  0,158 0,405          98,114     

30  0,135 0,347          98,461     

31  0,125 0,320          98,781     

32  0,111 0,286          99,067     

33  0,087 0,224          99,290     

34  0,078 0,199          99,490     

35  0,074 0,189          99,679     

36  0,049 0,125          99,804     

37  0,049 0,125          99,929     

38  0,019 0,048          99,977     

39  0,009 0,023         100,000        

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.  
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Tabel 7.4: Total variance explained vier-factor model 

                                 Extraction Sums        Rotation Sums         

   Initial Eigenvalues         of Squared Loadings  of Squared Loadings a.      

Component Total % of Variance     Cumulative % `     Total   % of Variance    Cumulative % Total 

1  11,995 30,755          30,755       11,995  30,755           30,755  9,418 

2  3,799 9,742          40,497        3,799    9,742            40,497  3,053 

3  2,501 6,413          46,910        2,501    6,413           46,910  8,969 

4  2,172 5,568          52,478        2,172    5,568            52,478  3,594 

5  2,017 5,172          57,650     

6  1,672 4,287          61,937     

7  1,358 3,483          65,420     

8  1,339 3,433          68,853     

9  1,145 2,936          71,789     

10  1,121 2,873          74,662     

11  1,010 2,590          77,252     

12  0,875 2,245          79,496     

13  0,845 2,168          81,664     

14  0,748 1,918          83,582     

15  0,627 1,608          85,190     

16  0,607 1,557          86,747     

17  0,522 1,338          88,085     

18  0,492 1,263          89,348     

19  0,464 1,190          90,538     

20  0,431 1,105          91,643     

21  0,386 0,990          92,633     

22  0,369 0,945          93,578     

23  0,359 0,921          94,499     

24  0,301 0,773          95,272     

25  0,287 0,736          96,008     

26  0,250 0,642          96,650     

27  0,217 0,557           97,207     

28  0,195 0,501          97,709     

29  0,158 0,405          98,114     

30  0,135 0,347          98,461     

31  0,125 0,320          98,781     

32  0,111 0,286          99,067     

33  0,087 0,224          99,290     

34  0,078 0,199          99,490     

35  0,074 0,189          99,679     

36  0,049 0,125          99,804     

37  0,049 0,125          99,929     

38  0,019 0,048          99,977     

39  0,009 0,023               100,000        

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.  

 
Tabel 7.5: Total variance explained vijf-factor model 

                                 Extraction Sums        Rotation Sums         

   Initial Eigenvalues         of Squared Loadings  of Squared Loadings a.      

Component Total % of Variance     Cumulative % `     Total   % of Variance    Cumulative % Total 

1  11,995 30,755          30,755       11,995   30,755           30,755 7,602 

2  3,799 9,742          40,497        3,799     9,742           40,497 6,729 

3  2,501 6,413          46,910        2,501     6,413           46,910 8,521 

4  2,172 5,568          52,478        2,172     5,568           52,478 3,139 

5  2,017 5,172          57,650        2,017      5,172            57,650 2,678 

6  1,672 4,287          61,937     

7  1,358 3,483          65,420     

8  1,339 3,433          68,853     
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9  1,145 2,936          71,789     

10  1,121 2,873          74,662     

11  1,010 2,590          77,252     

12  0,875 2,245          79,496     

13  0,845 2,168          81,664     

14  0,748 1,918          83,582     

15  0,627 1,608          85,190     

16  0,607 1,557          86,747     

17  0,522 1,338          88,085     

18  0,492 1,263          89,348     

19  0,464 1,190          90,538     

20  0,431 1,105          91,643     

21  0,386 0,990          92,633     

22  0,369 0,945          93,578     

23  0,359 0,921          94,499     

24  0,301 0,773          95,272     

25  0,287 0,736          96,008     

26  0,250 0,642          96,650     

27  0,217 0,557          97,207     

28  0,195 0,501          97,709     

29  0,158 0,405          98,114     

30  0,135 0,347          98,461     

31  0,125 0,320          98,781     

32  0,111 0,286          99,067     

33  0,087 0,224          99,290     

34  0,078 0,199          99,490     

35  0,074 0,189          99,679     

36  0,049 0,125          99,804     

37  0,049 0,125          99,929     

38  0,019 0,048          99,977     

39  0,009 0,023         100,000        

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.  

 
7.4 Component matrices factormodellen 

Tabel 7.6: Component matrix 

Drie-factor model  Vier-factor model   Vijf-factor model 

Components  Components   Components    

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

DC1 0,584 0,024 -0,558 0,584 0,024 -0,558 0,038 0,584 0,024 -0,558 0,038 0,143 

DC2 0,343 0,383 0,028 0,343 0,383 0,028 0,199 0,343 0,383 0,028 0,199 0,039 

DC3 0,569 0,427 -0,271 0,569 0,427 -0,271 -0,066 0,569 0,427 -0,271 -0,066 0,165 

DC4 0,623 0,246 -0,394 0,623 0,246 -0,394 -0,039 0,623 0,246 -0,394 -0,039 -0,219 

DC5 0,117 0,472 0,249 0,117 0,472 0,249 -0,225 0,117 0,472 0,249 -0,225 0,298 

DC6 0,553 0,203 -0,191 0,553 0,203 -0,191 -0,366 0,553 0,203 -0,191 -0,366 -0,196 

DA1 0,455 0,418 -0,145 0,455 0,418 -0,145 -0,150 0,455 0,418 -0,145 -0,150 -0,125 

DA2 0,346 0,499 0,399 0,346 0,499 0,399 -0,364 0,346 0,499 0,399 -0,364 -0,230 

DA3 0,285 0,440 0,146 0,285 0,440 0,146 -0,428 0,285 0,440 0,146 -0,428 0,250 

DA4 0,540 0,579 -0,226 0,540 0,579 -0,226 0,207 0,540 0,579 -0,226 0,207 0,013 

AR1 0,562 0,122 -0,411 0,562 0,122 -0,411 -0,121 0,562 0,122 -0,411 -0,121 -0,174 

AR2 0,671 0,288 -0,252 0,671 0,288 -0,252 -0,077 0,671 0,288 -0,252 -0,077 -0,139 

T1 0,605 -0,296 -0,226 0,605 -0,296 -0,226 -0,138 0,605 -0,296 -0,226 -0,138 -0,029 

T2 0,382 -0,424 -0,373 0,382 -0,424 -0,373 -0,154 0,382 -0,424 -0,373 -0,154 0,382 

T3 0,737 -0,240 -0,190 0,737 -0,240 -0,190 0,273 0,737 -0,240 -0,190 0,273 -0,198 

T4 0,417 -0,447 -0,422 0,417 -0,447 -0,422 -0,118 0,417 -0,447 -0,422 -0,118 0,258 

T5 0,261 -0,383 0,092 0,261 -0,383 0,092 0,542 0,261 -0,383 0,092 0,542 0,298 

BC1 0,464 -0,028 0,308 0,464 -0,028 0,308 0,026 0,464 -0,028 0,308 0,026 0,407 
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BC2 0,723 0,214 -0,082 0,723 0,214 -0,082 0,010 0,723 0,214 -0,082 0,010 -0,156 

BC3 0,530 -0,367 0,208 0,530 -0,367 0,208 -0,011 0,530 -0,367 0,208 -0,011 -0,005 

BC4 0,750 -0,133 -0,055 0,750 -0,133 -0,055 0,135 0,750 -0,133 -0,055 0,135 -0,248 

BC5 0,707 0,001 0,064 0,707 0,001 0,064 -0,059 0,707 0,001 0,064 -0,059 -0,093 

KV1 0,677 -0,235 0,120 0,677 -0,235 0,120 -0,164 0,677 -0,235 0,120 -0,164 -0,114 

KV2 0,612 -0,224 0,143 0,612 -0,224 0,143 -0,030 0,612 -0,224 0,143 -0,030 -0,111 

KV3 0,641 -0,396 -0,038 0,641 -0,396 -0,038 0,206 0,641 -0,396 -0,038 0,206 -0,033 

KV4 0,610 -0,274 -0,033 0,610 -0,274 -0,033 0,251 0,610 -0,274 -0,033 0,251 -0,113 

KV5 0,596 -0,270 0,311 0,596 -0,270 0,311 0,221 0,596 -0,270 0,311 0,221 -0,288 

KV6 0,530 -0,160 0,139 0,530 -0,160 0,139 -0,099 0,530 -0,160 0,139 -0,099 -0,388 

PR1 0,551 -0,437 0,343 0,551 -0,437 0,343 -0,256 0,551 -0,437 0,343 -0,256 -0,030 

PR2 0,357 -0,303 0,338 0,357 -0,303 0,338 -0,498 0,357 -0,303 0,338 -0,498 -0,064 

PR3 0,571 -0,255 0,281 0,571 -0,255 0,281 -0,299 0,571 -0,255 0,281 -0,299 -0,047 

ST1 0,643 0,139 0,158 0,643 0,139 0,158 0,334 0,643 0,139 0,158 0,334 0,177 

ST2 0,672 0,121 0,154 0,672 0,121 0,154 0,136 0,672 0,121 0,154 0,136 0,299 

ST3 0,277 0,445 0,194 0,277 0,445 0,194 0,370 0,277 0,445 0,194 0,370 0,095 

SA1 0,690 0,069 0,296 0,690 0,069 0,296 0,027 0,690 0,069 0,296 0,027 0,334 

SA2 0,771 0,168 0,240 0,771 0,168 0,240 0,054 0,771 0,168 0,240 0,054 0,294 

SA3 0,784 0,137 0,025 0,784 0,137 0,025 0,012 0,784 0,137 0,025 0,012 0,300 

OS1 0,109 0,235 0,228 0,109 0,235 0,228 0,320 0,109 0,235 0,228 0,320 -0,537 

OS2 0,114 0,320 0,250 0,114 0,320 0,250 0,351 0,114 0,320 0,250 0,351 -0,160 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 

 
7.5 Pattern matrices factormodellen 

Tabel 7.7: Pattern matrix 

Drie-factor model  Vier-factor model   Vijf-factor model 

Components  Components   Components    

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

DC1 -0,010 -0,318 -0,804 -0,072 -0,242 -0,809 -0,132 -0,152 0,135 -0,710 0,215 0,353 

DC2 0,002 0,333 -0,340 -0,026 0,071 -0,311 0,402 -0,134 0,335 -0,283 -0,035 -0,225 

DC3 -0,076 0,177 -0,737 -0,056 0,175 -0,731 0,119 -0,164 0,299 -0,654 -0,175 0,103 

DC4 -0,012 -0,037 -0,787 -0,025 0,003 -0,788 0,001 0,020 -0,065 -0,818 0,055 -0,025 

DC5 -0,051 0,531 -0,069 0,063 0,528 -0,065 0,196 -0,066 0,384 -0,004 -0,547 -0,025 

DC6 0,102 0,067 -0,558 0,187 0,296 -0,580 -0,182 0,266 -0,139 -0,637 -0,249 0,046 

DA1 -0,061 0,248 -0,564 -0,008 0,283 -0,563 0,094 0,013 0,034 -0,593 -0,232 -0,113 

DA2 0,176 0,677 -0,081 0,332 0,691 -0,083 0,207 0,377 0,051 -0,196 -0,600 -0,393 

DA3 0,008 0,451 -0,234 0,161 0,615 -0,248 0,004 0,074 0,276 -0,201 -0,632 0,098 

DA4 -0,158 0,317 -0,753 -0,194 0,079 -0,721 0,416 -0,292 0,330 -0,681 -0,034 -0,198 

AR1 0,013 -0,145 -0,712 0,011 -0,013 -0,723 -0,138 0,066 -0,118 -0,743 0,049 0,098 

AR2 0,084 0,098 -0,713 0,093 0,105 -0,712 0,066 0,089 0,067 -0,727 -0,051 -0,042 

T1 0,413 -0,318 -0,388 0,391 -0,178 -0,410 -0,266 0,365 -0,002 -0,390 0,180 0,285 

T2 0,255 -0,535 -0,331 0,223 -0,285 -0,362 -0,441 0,094 0,154 -0,212 0,188 0,684 

T3 0,486 -0,239 -0,455 0,359 -0,443 -0,445 0,107 0,302 0,111 -0,452 0,501 -0,039 

T4 0,259 -0,583 -0,381 0,211 -0,345 -0,411 -0,443 0,125 0,058 -0,293 0,269 0,621 

T5 0,457 -0,192 0,110 0,278 -0,603 0,139 0,298 0,019 0,530 0,272 0,567 0,086 

BC1 0,511 0,239 0,019 0,509 0,058 0,027 0,215 0,236 0,633 0,151 -0,092 0,126 

BC2 0,272 0,167 -0,564 0,262 0,057 -0,556 0,181 0,219 0,163 -0,579 0,011 -0,142 

BC3 0,692 -0,073 0,053 0,662 -0,152 0,046 -0,017 0,561 0,201 0,052 0,172 0,062 

BC4 0,517 -0,065 -0,397 0,445 -0,229 -0,391 0,119 0,411 0,093 -0,431 0,304 -0,124 

BC5 0,487 0,112 -0,334 0,486 0,037 -0,335 0,088 0,416 0,194 -0,350 0,014 -0,054 

KV1 0,648 -0,024 -0,162 0,660 0,000 -0,178 -0,086 0,615 0,096 -0,206 0,043 0,046 

KV2 0,615 -0,007 -0,112 0,596 -0,082 -0,117 0,021 0,534 0,142 -0,140 0,127 -0,025 

KV3 0,619 -0,256 -0,203 0,509 -0,424 -0,200 0,035 0,396 0,209 -0,170 0,446 0,087 

KV4 0,529 -0,166 -0,237 0,419 -0,384 -0,227 0,127 0,332 0,178 -0,222 0,426 -0,040 

KV5 0,742 0,076 0,060 0,664 -0,233 0,075 0,263 0,608 0,158 0,002 0,325 -0,312 

KV6 0,522 0,030 -0,099 0,529 0,008 -0,108 -0,013 0,599 -0,131 -0,224 0,083 -0,205 
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PR1 0,836 -0,028 0,188 0,873 0,037 0,163 -0,170 0,804 0,125 0,139 -0,016 0,113 

PR2 0,629 0,048 0,229 0,748 0,301 0,190 -0,317 0,764 -0,054 0,134 -0,286 0,136 

PR3 0,698 0,063 0,041 0,758 0,151 0,017 -0,139 0,706 0,113 -0,011 -0,123 0,076 

ST1 0,424 0,273 -0,283 0,340 -0,136 -0,249 0,486 0,093 0,621 -0,165 0,162 -0,148 

ST2 0,451 0,260 -0,294 0,416 -0,002 -0,275 0,331 0,153 0,640 -0,164 -0,001 0,026 

ST3 0,031 0,487 -0,192 -0,023 0,043 -0,146 0,627 -0,195 0,506 -0,103 -0,002 -0,369 

SA1 0,586 0,322 -0,160 0,585 0,098 -0,148 0,291 0,307 0,675 -0,040 -0,105 0,048 

SA2 0,541 0,364 -0,296 0,535 0,113 -0,280 0,346 0,262 0,683 -0,178 -0,106 -0,002 

SA3 0,428 0,192 -0,471 0,415 0,047 -0,463 0,202 0,173 0,583 -0,348 -0,056 0,138 

OS1 0,075 0,342 0,026 0,022 -0,022 0,061 0,477 0,127 -0,118 -0,100 0,158 -0,697 

OS2 0,041 0,421 0,003 -0,011 0,013 0,044 0,554 -0,062 0,228 -0,001 0,063 -0,508 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization."    

a. Rotation converged in 13 iterations.   
 

7.6 Structure matrices factormodellen 

Tabel 7.8: Structure matrix  

Drie-factor model  Vier-factor model   Vijf-factor model 

Components  Components   Components    

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

DC1 0,305 -0,181 -0,746 0,273 -0,247 -0,757 -0,024 0,164 0,329 -0,696 0,249 0,307 

DC2 0,140 0,391 -0,397 0,131 0,115 -0,370 0,460 0,012 0,414 -0,370 -0,052 -0,279 

DC3 0,217 0,302 -0,737 0,237 0,194 -0,729 0,258 0,100 0,473 -0,698 -0,159 0,016 

DC4 0,299 0,098 -0,776 0,298 0,006 -0,778 0,135 0,260 0,230 -0,804 0,076 -0,061 

DC5 -0,018 0,543 -0,140 0,053 0,541 -0,126 0,266 -0,043 0,351 -0,104 -0,544 -0,102 

DC6 0,323 0,163 -0,610 0,379 0,260 -0,626 -0,036 0,397 0,139 -0,660 -0,196 0,024 

DA1 0,164 0,344 -0,582 0,202 0,294 -0,576 0,218 0,162 0,244 -0,608 -0,222 -0,167 

DA2 0,214 0,692 -0,266 0,314 0,678 -0,256 0,320 0,332 0,221 -0,336 -0,574 -0,421 

DA3 0,105 0,491 -0,315 0,200 0,599 -0,316 0,123 0,130 0,335 -0,297 -0,598 0,022 

DA4 0,143 0,444 -0,744 0,132 0,142 -0,713 0,530 -0,022 0,506 -0,717 -0,058 -0,290 

AR1 0,293 -0,023 -0,692 0,297 -0,027 -0,704 -0,014 0,280 0,154 -0,717 0,083 0,074 

AR2 0,367 0,221 -0,763 0,381 0,103 -0,762 0,207 0,318 0,345 -0,779 -0,020 -0,084 

T1 0,564 -0,248 -0,497 0,554 -0,245 -0,525 -0,178 0,536 0,215 -0,491 0,264 0,313 

T2 0,381 -0,476 -0,341 0,361 -0,352 -0,377 -0,387 0,289 0,213 -0,261 0,269 0,686 

T3 0,664 -0,157 -0,607 0,597 -0,469 -0,610 0,171 0,533 0,367 -0,600 0,555 -0,003 

T4 0,404 -0,515 -0,384 0,375 -0,410 -0,421 -0,388 0,325 0,160 -0,324 0,347 0,634 

T5 0,411 -0,206 -0,038 0,310 -0,602 -0,026 0,239 0,155 0,454 0,070 0,589 0,115 

BC1 0,505 0,241 -0,224 0,511 0,027 -0,219 0,262 0,351 0,629 -0,134 -0,031 0,107 

BC2 0,497 0,266 -0,701 0,501 0,049 -0,695 0,305 0,427 0,431 -0,712 0,051 -0,164 

BC3 0,670 -0,076 -0,208 0,657 -0,222 -0,223 0,020 0,625 0,328 -0,192 0,259 0,119 

BC4 0,674 0,008 -0,591 0,640 -0,262 -0,594 0,204 0,596 0,368 -0,605 0,365 -0,090 

BC5 0,620 0,174 -0,546 0,628 -0,004 -0,551 0,194 0,570 0,427 -0,549 0,083 -0,047 

KV1 0,712 0,010 -0,414 0,725 -0,077 -0,434 0,004 0,713 0,324 -0,427 0,139 0,090 

KV2 0,660 0,019 -0,355 0,655 -0,141 -0,366 0,087 0,628 0,334 -0,359 0,207 0,019 

KV3 0,697 -0,215 -0,404 0,638 -0,473 -0,414 0,073 0,570 0,380 -0,373 0,520 0,137 

KV4 0,621 -0,120 -0,418 0,563 -0,414 -0,420 0,165 0,500 0,359 -0,401 0,481 0,003 

KV5 0,719 0,073 -0,247 0,681 -0,275 -0,243 0,286 0,662 0,345 -0,268 0,387 -0,238 

KV6 0,562 0,052 -0,311 0,571 -0,047 -0,323 0,054 0,626 0,117 -0,377 0,149 -0,145 

PR1 0,761 -0,052 -0,138 0,787 -0,070 -0,167 -0,116 0,802 0,273 -0,145 0,103 0,187 

PR2 0,539 0,015 -0,028 0,610 0,192 -0,063 -0,252 0,683 0,074 -0,066 -0,177 0,197 

PR3 0,683 0,063 -0,246 0,722 0,059 -0,270 -0,058 0,729 0,288 -0,260 -0,016 0,124 

ST1 0,538 0,326 -0,497 0,500 -0,122 -0,472 0,546 0,310 0,718 -0,424 0,189 -0,177 

ST2 0,569 0,315 -0,517 0,559 -0,012 -0,503 0,415 0,369 0,735 -0,434 0,050 -0,012 

ST3 0,112 0,520 -0,287 0,089 0,109 -0,244 0,655 -0,070 0,517 -0,241 -0,038 -0,428 

SA1 0,652 0,355 -0,446 0,662 0,067 -0,438 0,379 0,482 0,760 -0,365 -0,034 0,021 

SA2 0,662 0,420 -0,573 0,670 0,093 -0,560 0,454 0,476 0,809 -0,495 -0,041 -0,042 

SA3 0,616 0,277 -0,673 0,619 0,025 -0,669 0,324 0,434 0,737 -0,596 0,010 0,091 
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OS1 0,068 0,338 -0,062 0,043 0,024 -0,030 0,466 0,083 0,002 -0,142 0,116 -0,669 

OS2 0,044 0,421 -0,086 0,020 0,070 -0,047 0,547 -0,043 0,249 -0,093 0,020 -0,524 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization."  

 
7.5 Component correlation matrices factormodellen 

Tabel 7.9: Component correlation matrix drie-factor model 

Component  1  2  3 

1   1,000  0,010  -0,396 

2   0,010  1,000  -0,171 

3   -0,396  -0,171  1,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

 
Tabel 7.10: Component correlation matrix vier-factor model 

Component  1  2  3  4   

1   1,000  -0,103  -0,411  0,090 

2   -0,103  1,000  -0,002  0,100 

3   -0,411  -0,002  1,000  -0,172 

4   0,090  0,100  -0,172  1,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

 
Tabel 7.11: Component correlation matrix vijf-factor model 

Component  1  2  3  4  5 

1   1,000  0,255  -0,308  0,135  0,095 

2   0,255  1,000  -0,350  0,036  -0,068 

3   -0,308  -0,350  1,000  -0,028  0,057 

4   0,135  0,036  -0,028  1,000  0,083 

5   0,095  -0,068  0,057  0,083  1,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

  



66 
 

Bijlage 8 DAC drie-factor model – EFA output 
 
Tabel 8.1: KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  0,760 

Bartlett's Test of Sphericity        Approx. Chi-Square  833,498 

                df    300 

          Sig.     0,000 

 

Tabel 8.2: Communalities 

    Initial  Extraction 

DC1    1,000  0,686 

DC3    1,000  0,569 

DC4    1,000  0,585 

DA1    1,000  0,459 

DA2    1,000  0,577 

DA4    1,000  0,666 

AR1    1,000  0,471 

AR2    1,000  0,630 

TI2    1,000  0,626 

TI4    1,000  0,735 

BC2    1,000  0,594 

BC3    1,000  0,460 

BC4    1,000  0,581 

BC5    1,000  0,508 

KV1    1,000  0,568 

KV2    1,000  0,517 

KV3    1,000  0,569 

KV4    1,000  0,411 

KV5    1,000  0,517 

PR1    1,000  0,628 

PR2    1,000  0,416 

PR3    1,000  0,499 

ST3    1,000  0,451 

SA1    1,000  0,453 

SA3    1,000  0,610 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Tabel 8.3: Total variance explained 

                                 Extraction Sums        Rotation Sums         

   Initial Eigenvalues         of Squared Loadings  of Squared Loadings a.      

Component Total % of Variance     Cumulative % `     Total   % of Variance    Cumulative % Total 

1  8,694 34,778          34,778       8,694    34,778            34,778 6,978 

2  3,005 12,021          46,799       3,005    12,021            46,799 6,632 

3  2,086 8,346          55,145       2,086    8,346            55,145 2,365 

4  1,594 6,375          61,520     

5  1,173 4,692            66,212     

6  1,052 4,208          70,420     

7  0,928 3,711          74,131     

8  0,904 3,617          77,748     

9  0,739 2,958           80,705     

10  0,658 2,630          83,336     

11  0,603 2,413          85,749     

12  0,553 2,211          87,960     

13  0,477 1,908          89,868     

14  0,381 1,525          91,393     

15  0,331 1,323          92,716     
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16  0,316 1,263          93,979     

17  0,298 1,192          95,171     

18  0,251 1,004          96,174     

19  0,245 0,979          97,153     

20  0,180 0,720              97,873     

21  0,157 0,628          98,501     

22  0,119 0,478          98,979     

23  0,110 0,438          99,417     

24  0,101 0,405          99,822     

25  0,044 0,178          100,000     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.   

 

Figuur 8.1: Scree plot 

 
 

Tabel 8.4: Component matrix 

         Component     

1  2  3 

DC1   0,616  0,223  -0,507 

DC3   0,560  0,466  -0,196 

DC4   0,645  0,353  -0,211 

DA1   0,470  0,461  0,160 

DA2   0,350  0,278  0,614 

DA4   0,493  0,648  -0,055 

AR1   0,586  0,273  -0,230 

AR2   0,689  0,392  -0,048 

TI2   0,405  -0,310  -0,605 

TI4   0,428  -0,348  -0,656 

BC2   0,736  0,229  0,002 

BC3   0,547  -0,381  0,122 

BC4   0,759  -0,026  0,072 

BC5   0,703  -0,034  0,114 

KV1   0,696  -0,260  0,128 

KV2   0,653  -0,267  0,141 

KV3   0,670  -0,325  -0,118 

KV4   0,613  -0,188  -0,020 
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KV5   0,593  -0,302  0,273 

PR1   0,539  -0,547  0,196 

PR2   0,368  -0,489  0,204 

PR3   0,573  -0,333  0,245 

ST3   0,254  0,468  0,409 

SA1   0,654  -0,036  0,155 

SA3   0,769  0,139  0,009 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 

 
Tabel 8.5: Pattern matrix 

         Component     

1  2  3 

DC1   -0,018  0,736  -0,423 

DC3   -0,083  0,781  -0,037 

DC4   0,046  0,744  -0,100 

DA1   0,035  0,586  0,297 

DA2   0,311  0,191  0,658 

DA4   -0,191  0,835  0,167 

AR1   0,058  0,652  -0,144 

AR2   0,123  0,737  0,065 

TI2   0,193  0,216  -0,705 

TI4   0,210  0,219  -0,768 

BC2   0,296  0,613  0,047 

BC3   0,682  -0,041  -0,062 

BC4   0,531  0,391  0,014 

BC5   0,522  0,335  0,054 

KV1   0,690  0,142  -0,019 

KV2   0,674  0,106  -0,007 

KV3   0,604  0,169  -0,271 

KV4   0,514  0,209  -0,125 

KV5   0,725  -0,009  0,106 

PR1   0,834  -0,210  -0,056 

PR2   0,687  -0,265  -0,017 

PR3   0,722  -0,035  0,069 

ST3   0,013  0,370  0,544 

SA1   0,512  0,290  0,094 

SA3   0,386  0,555  0,017 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.    

a. Rotation converged in 9 iterations.  

 
Tabel 8.6: Structure matrix 

         Component     

1  2  3 

DC1   0,286  0,713  -0,393 

DC3   0,199  0,750  0,000 

DC4   0,321  0,756  -0,076 

DA1   0,214  0,610  0,315 

DA2   0,313  0,326  0,634 

DA4   0,090  0,774  0,217 

AR1   0,305  0,667  -0,126 

AR2   0,380  0,784  0,080 

TI2   0,340  0,259  -0,716 

TI4   0,365  0,265  -0,781 

BC2   0,510  0,720  0,041 

BC3   0,674  0,200  -0,132 
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BC4   0,668  0,580  -0,025 

BC5   0,636  0,523  0,014 

KV1   0,742  0,387  -0,082 

KV2   0,713  0,346  -0,071 

KV3   0,691  0,374  -0,325 

KV4   0,601  0,388  -0,169 

KV5   0,711  0,254  0,033 

PR1   0,765  0,085  -0,147 

PR2   0,595  -0,020  -0,095 

PR3   0,703  0,225  -0,004 

ST3   0,090  0,395  0,557 

SA1   0,605  0,475  0,054 

SA3   0,583  0,694  -0,001  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.    

 

Tabel 8.7: Component correlation matrix 

Component   1  2  3 

1    1,000  0,356  -0,100 

2    0,356  1,000  0,037 

3    -0,100  0,037  1,000 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.    

 

Tabel 8.8: Reliability statistics 

Component   α=  N= 

1    .894  12   

2    .888  9 

3    .081  4 

Total    .918  25 
Note: gebaseerd op factorladingen >.40   
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Bijlage 9 DAC vier-factor model – EFA output 
 
Tabel 9.1: KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  0,639 

Bartlett's Test of Sphericity        Approx. Chi-Square  886,013 

                df    351 

          Sig.     0,000 

 

Tabel 9.2: Communalities 

    Initial  Extraction 

DC1    1,000  0,646 

DC3    1,000  0,621 

DC4    1,000  0,637 

DC6    1,000  0,572 

DA1    1,000  0,423 

DA4    1,000  0,758 

AR1    1,000  0,587 

AR2    1,000  0,641 

TI2    1,000  0,602 

TI4    1,000  0,601 

TI5    1,000  0,549 

BC3    1,000  0,446 

BC5    1,000  0,493 

KV1    1,000  0,538 

KV2    1,000  0,484 

KV3    1,000  0,536 

KV5    1,000  0,576 

KV6    1,000  0,442 

PR1    1,000  0,687 

PR2    1,000  0,583 

PR3    1,000  0,559 

ST1    1,000  0,689 

ST2    1,000  0,578 

SA1    1,000  0,580 

SA2    1,000  0,664 

OS1    1,000  0,467 

OS2    1,000  0,415 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Tabel 9.3: Total variance explained 

                                 Extraction Sums        Rotation Sums         

   Initial Eigenvalues         of Squared Loadings  of Squared Loadings a.      

Component Total % of Variance     Cumulative % `     Total   % of Variance    Cumulative % Total 

1  8,555 31,687          31,687       8,555    31,687           31,687 6,011 

2  2,986 11,060          42,747       2,986    11,060           42,747 6,033 

3  2,133 7,899          50,646       2,133    7,899           50,646 2,379 

4  1,701 6,300          56,946       1,701    6,300           56,946 4,564 

5  1,530 5,665            62,611     

6  1,223 4,529          67,141     

7  1,103 4,086          71,226     

8  0,976 3,617          74,843     

9  0,877 3,248          78,091     

10  0,847 3,137          81,228     

11  0,658 2,437          83,665     

12  0,623 2,309          85,974     

13  0,511 1,893          87,867     
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14  0,472 1,749          89,616     

15  0,439 1,626          91,242     

16  0,415 1,535          92,777     

17  0,360 1,332          94,109     

18  0,296 1,098          95,207     

19  0,253 0,938          96,145     

20  0,219 0,809          96,954     

21  0,213 0,790          97,744     

22  0,178 0,659          98,403     

23  0,152 0,565          98,968     

24  0,101 0,372          99,340     

25  0,094 0,348          99,689     

26  0,058 0,215          99,904     

27  0,026 0,096         100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.   

 

Figuur 9.1: Scree plot 

 
 

Tabel 9.4: Component matrix 

         Component       

1  2  3  4 

DC1   0,581  0,286  -0,451  0,155 

DC3   0,580  0,502  -0,162  0,080 

DC4   0,628  0,432  -0,180  -0,153 

DC6   0,588  0,303  -0,083  -0,358 

DA1   0,422  0,440  -0,038  -0,224 

DA4   0,513  0,661  0,147  0,193 

AR1   0,584  0,318  -0,259  -0,280 

AR2   0,672  0,386  -0,098  -0,176 

TI2   0,407  -0,245  -0,550  0,272 

TI4   0,448  -0,222  -0,553  0,214 

TI5   0,277  -0,324  0,126  0,593 

BC3   0,526  -0,409  0,045  0,010 

BC5   0,697  -0,023  0,053  -0,066 

KV1   0,665  -0,284  -0,047  -0,115 
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KV2   0,629  -0,278  -0,024  -0,099 

KV3   0,638  -0,303  -0,110  0,157 

KV5   0,599  -0,306  0,350  0,038 

KV6   0,554  -0,161  0,213  -0,253 

PR1   0,577  -0,534  0,100  -0,243 

PR2   0,416  -0,443  0,037  -0,461 

PR3   0,595  -0,334  0,064  -0,298 

ST1   0,645  0,147  0,335  0,374 

ST2   0,673  0,075  0,131  0,319 

SA1   0,689  -0,076  0,212  0,233 

SA2   0,754  0,032  0,206  0,230 

OS1   0,097  0,218  0,623  -0,148 

OS2   0,109  0,261  0,576  0,059  . 

Extraction Method: Principal Component Analysis.     

a. 4 components extracted.     

 

Tabel 9.5: Pattern matrix 

         Component       

1  2  3  4 

DC1   -0,109  0,639  -0,429  0,183 

DC3   -0,155  0,745  -0,081  0,199 

DC4   0,052  0,782  -0,058  -0,008 

DC6   0,267  0,678  0,056  -0,177 

DA1   0,017  0,655  0,112  -0,099 

DA4   -0,300  0,710  0,224  0,381 

AR1   0,169  0,725  -0,124  -0,165 

AR2   0,139  0,746  0,008  0,016 

TI2   0,097  0,110  -0,685  0,225 

TI4   0,134  0,167  -0,669  0,182 

TI5   0,052  -0,332  -0,157  0,719 

BC3   0,563  -0,088  -0,117  0,229 

BC5   0,416  0,338  0,004  0,201 

KV1   0,594  0,151  -0,145  0,122 

KV2   0,569  0,126  -0,124  0,132 

KV3   0,420  0,068  -0,282  0,350 

KV5   0,576  -0,073  0,180  0,381 

KV6   0,590  0,149  0,176  0,035 

PR1   0,839  -0,114  -0,037  0,033 

PR2   0,807  -0,040  0,003  -0,257 

PR3   0,728  0,089  -0,001  -0,036 

ST1   0,072  0,239  0,196  0,689 

ST2   0,125  0,276  0,000  0,580 

SA1   0,310  0,156  0,055  0,540 

SA2   0,264  0,281  0,075  0,552 

OS1   0,119  0,067  0,670  0,096 

OS2   -0,039  0,067  0,581  0,278   

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.     

a. Rotation converged in 12 iterations.     
 

Tabel 9.6: Structure matrix 

         Component       

1  2  3  4 

DC1   0,177  0,658  -0,423  0,343 

DC3   0,123  0,755  -0,070  0,360 

DC4   0,276  0,794  -0,063  0,223 
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DC6   0,399  0,706  0,032  0,085 

DA1   0,158  0,633  0,115  0,079 

DA4   -0,015  0,729  0,245  0,476 

AR1   0,339  0,727  -0,137  0,087 

AR2   0,352  0,789  -0,009  0,260 

TI2   0,276  0,198  -0,706  0,313 

TI4   0,314  0,253  -0,692  0,296 

TI5   0,190  -0,122  -0,194  0,651 

BC3   0,620  0,132  -0,194  0,377 

BC5   0,570  0,510  -0,054  0,416 

KV1   0,691  0,351  -0,221  0,346 

KV2   0,658  0,322  -0,197  0,340 

KV3   0,577  0,281  -0,346  0,505 

KV5   0,647  0,193  0,095  0,525 

KV6   0,621  0,325  0,105  0,243 

PR1   0,821  0,130  -0,138  0,252 

PR2   0,719  0,116  -0,083  -0,029 

PR3   0,743  0,284  -0,086  0,204 

ST1   0,320  0,447  0,159  0,767 

ST2   0,374  0,469  -0,039  0,692 

SA1   0,507  0,390  -0,004  0,672 

SA2   0,498  0,506  0,020  0,704 

OS1   0,086  0,127  0,651  0,121 

OS2   -0,007  0,133  0,574  0,261 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.  
 

Tabel 9.7: Component correlation matrix 

Component   1  2  3  4 

1    1,000  0,281  -0,119  0,296 

2    0,281  1,000  0,001  0,272 

3    -0,119  0,001  1,000  -0,042 

4    0,296  0,272  -0,042  1,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.  

 

Tabel 9.8: Reliability statistics 

Component   α=  N= 

1    .878  10  

2    .870  8 

3    .276  4 

4    .840  5  

Total    .914  27 
Note: gebaseerd op factorladingen >.40    
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Bijlage 10     DAC vijf-factor model – EFA output 
 
Tabel 10.1: KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  0,707 

Bartlett's Test of Sphericity        Approx. Chi-Square  972,509 

                df    378 

          Sig.     0,000 

 

Tabel 10.2: Communalities 

    Initial  Extraction 

DC1    1,000  0,605 

DC3    1,000  0,596 

DC4    1,000  0,674 

DC6    1,000  0,636 

DA1    1,000  0,376 

DA4    1,000  0,739 

AR1    1,000  0,663 

AR2    1,000  0,686 

BC2    1,000  0,605 

BC3    1,000  0,459 

BC4    1,000  0,633 

KV1    1,000  0,637 

KV2    1,000  0,614 

KV3    1,000  0,677 

KV4    1,000  0,601 

KV5    1,000  0,754 

KV6    1,000  0,518 

PR1    1,000  0,762 

PR2    1,000  0,781 

PR3    1,000  0,641 

ST1    1,000  0,622 

ST2    1,000  0,604 

ST3    1,000  0,463 

SA1    1,000  0,734 

SA2    1,000  0,800 

SA3    1,000  0,782 

OS1    1,000  0,719 

OS2    1,000  0,577    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Tabel 10.3: Total variance explained 

                                 Extraction Sums        Rotation Sums         

   Initial Eigenvalues         of Squared Loadings  of Squared Loadings a.      

Component Total % of Variance     Cumulative % `     Total   % of Variance    Cumulative % Total 

1  9,784 34,943           34,943       9,784    34,943            34,943 6,619 

2  3,041 10,862           45,805       3,041    10,862             45,805 6,563 

3  1,876 6,698           52,503       1,876    6,698            52,503 2,026 

4  1,717 6,132           58,635       1,717    6,132            58,635 3,839 

5  1,540 5,499           64,134       1,540    5,499            64,134 5,437 

6  1,270 4,537           68,671     

7  1,175 4,195           72,866     

8  1,042 3,723           76,589     

9  0,893 3,190           79,779     

10  0,707 2,526           82,305     

11  0,655 2,339           84,644     

12  0,538 1,920           86,564     
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13  0,501 1,790           88,353     

14  0,461 1,648           90,001     

15  0,408 1,456           91,458     

16  0,377 1,348           92,806     

17  0,326 1,163           93,968     

18  0,281 1,004           94,972     

19  0,267 0,954           95,926     

20  0,216 0,770           96,696     

21  0,208 0,743           97,439     

22  0,170 0,607           98,047     

23  0,143 0,511           98,558     

24  0,134 0,477           99,035     

25  0,114 0,408           99,443     

26  0,078 0,280           99,723     

27  0,050 0,178           99,901     

28  0,028 0,099          100,000        

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.   

 

Figuur 10.1: Scree plot 

 
 

Tabel 10.4: Component matrix 

         Component         

1  2  3  4  5 

DC1   0,574  0,287  -0,405  -0,125  -0,116 

DC3   0,573  0,477  -0,133  0,062  -0,134 

DC4   0,636  0,354  -0,292  0,199  0,138 

DC6   0,562  0,190  -0,259  0,465  0,035 

DA1   0,466  0,389  -0,073  0,043  0,008 

DA4   0,553  0,640  0,141  0,040  0,047 

AR1   0,582  0,242  -0,471  0,149  0,146 

AR2   0,697  0,307  -0,286  -0,012  0,154 

BC2   0,742  0,180  -0,006  0,018  0,148 

BC3   0,515  -0,430  0,014  -0,094  -0,001 

BC4   0,758  -0,092  -0,016  -0,117  0,192 

KV1   0,668  -0,366  -0,171  -0,137  0,089 
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KV2   0,614  -0,352  -0,129  -0,274  0,145 

KV3   0,618  -0,333  -0,084  -0,390  0,157 

KV4   0,597  -0,233  -0,004  -0,377  0,219 

KV5   0,607  -0,392  0,223  -0,169  0,391 

KV6   0,545  -0,263  -0,009  0,211  0,326 

PR1   0,519  -0,565  0,043  0,391  -0,133 

PR2   0,342  -0,485  -0,002  0,618  -0,218 

PR3   0,572  -0,391  0,015  0,330  -0,229 

ST1   0,650  0,147  0,419  -0,019  -0,040 

ST2   0,680  0,076  0,253  -0,117  -0,240 

ST3   0,294  0,365  0,383  -0,282  -0,132 

SA1   0,702  -0,075  0,268  -0,034  -0,403 

SA2   0,782  0,031  0,249  -0,042  -0,352 

SA3   0,784  0,109  0,109  -0,109  -0,364 

OS1   0,135  0,158  0,463  0,358  0,577 

OS2   0,128  0,271  0,600  0,228  0,273. 

Extraction Method: Principal Component Analysis.      

a. 5 components extracted.         

 

Tabel 10.5: Pattern matrix 

         Component         

1  2  3  4  5 

DC1   0,119  0,660  -0,303  -0,097  -0,126 

DC3   -0,134  0,653  -0,035  -0,029  -0,307 

DC4   0,043  0,802  0,076  0,047  0,043 

DC6   -0,135  0,707  0,099  0,376  0,075 

DA1   -0,036  0,525  0,068  -0,075  -0,185 

DA4   -0,122  0,586  0,278  -0,201  -0,379 

AR1   0,128  0,814  -0,076  0,045  0,195 

AR2   0,245  0,727  0,005  -0,094  -0,015 

BC2   0,299  0,480  0,173  0,018  -0,180 

BC3   0,526  -0,093  -0,072  0,258  -0,121 

BC4   0,575  0,280  0,099  0,035  -0,120 

KV1   0,648  0,144  -0,128  0,181  -0,013 

KV2   0,738  0,066  -0,118  0,029  -0,017 

KV3   0,811  0,013  -0,122  -0,078  -0,073 

KV4   0,771  0,029  -0,009  -0,146  -0,088 

KV5   0,821  -0,130  0,304  0,046  -0,017 

KV6   0,443  0,199  0,275  0,294  0,175 

PR1   0,205  -0,065  0,024  0,778  -0,085 

PR2   -0,117  0,000  0,030  0,916  -0,018 

PR3   0,113  0,055  -0,048  0,685  -0,214 

ST1   0,171  0,081  0,299  0,073  -0,565 

ST2   0,175  0,096  0,012  0,111  -0,632 

ST3   0,012  -0,010  0,131  -0,295  -0,603 

SA1   0,116  -0,004  -0,077  0,328  -0,719 

SA2   0,129  0,119  -0,036  0,262  -0,721 

SA3   0,128  0,244  -0,147  0,168  -0,675 

OS1   0,061  0,059  0,849  0,021  0,155 

OS2   -0,108  -0,059  0,707  -0,020  -0,222  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.      

a. Rotation converged in 15 iterations.         
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Tabel 10.6: Structure matrix 

         Component         

1  2  3  4  5 

DC1   0,328  0,698  -0,216  0,049  -0,356 

DC3   0,158  0,716  0,071  0,045  -0,499 

DC4   0,303  0,814  0,153  0,181  -0,278 

DC6   0,199  0,704  0,162  0,432  -0,184 

DA1   0,164  0,577  0,146  0,005  -0,372 

DA4   0,117  0,684  0,386  -0,126  -0,582 

AR1   0,342  0,782  -0,016  0,198  -0,136 

AR2   0,449  0,797  0,086  0,102  -0,351 

BC2   0,517  0,662  0,254  0,208  -0,473 

BC3   0,621  0,151  -0,050  0,433  -0,256 

BC4   0,715  0,523  0,157  0,285  -0,416 

KV1   0,757  0,369  -0,096  0,425  -0,259 

KV2   0,772  0,299  -0,093  0,293  -0,253 

KV3   0,808  0,274  -0,094  0,207  -0,304 

KV4   0,757  0,284  0,021  0,130  -0,324 

KV5   0,807  0,176  0,311  0,314  -0,266 

KV6   0,560  0,349  0,284  0,468  -0,093 

PR1   0,479  0,151  0,043  0,845  -0,181 

PR2   0,205  0,111  0,040  0,877  -0,049 

PR3   0,431  0,268  -0,002  0,747  -0,309 

ST1   0,401  0,385  0,391  0,186  -0,694 

ST2   0,438  0,402  0,115  0,230  -0,731 

ST3   0,095  0,184  0,211  -0,249  -0,601 

SA1   0,447  0,339  0,029  0,416  -0,765 

SA2   0,477  0,461  0,082  0,373  -0,817 

SA3   0,468  0,543  -0,023  0,294  -0,795 

OS1   0,058  0,112  0,835  0,051  -0,005 

OS2   -0,051  0,057  0,729  -0,043  -0,264   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.  
 

Tabel 10.7: Component correlation matrix 

Component  1  2  3  4  5 

1   1,000  0,319  0,021  0,345  -0,306 

2   0,319  1,000  0,103  0,151  -0,368 

3   0,021  0,103  1,000  0,012  -0,139 

4   0,345  0,151  0,012  1,000  -0,069 

5   -0,306  -0,368  -0,139  -0,069  1,000  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.  

 

Tabel 10.8: Reliability statistics 

Component   α=  N= 

1    .875  8 

2    .881  9 

3    .673  2 

4    .834  3 

5    .873  6 

Total    .926  28 
Note: gebaseerd op factorladingen >.40   
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Bijlage 11     Bedrijfsprestatie model – EFA output 
 
Tabel 11.1: R-matrix 

    OP1 OP2 OP3 OP4 MP1 MP2 MP3 MP4 

Correlation OP1  1,000 0,535 0,543 0,660 0,208 0,318 0,253 0,280 

  OP2  0,535 1,000 0,809 0,602 -0,069 -0,092 0,048 0,140 

  OP3  0,543 0,809 1,000 0,599 0,011 0,026 -0,022 0,118 

  OP4  0,660 0,602 0,599 1,000 0,108 0,238 0,255 0,373 

  MP1  0,208 -0,069 0,011 0,108 1,000 0,550 0,362 0,215 

  MP2  0,318 -0,092 0,026 0,238 0,550 1,000 0,598 0,368 

  MP3  0,253 0,048 -0,022 0,255 0,362 0,598 1,000 0,728 

  MP4  0,280 0,140 0,118 0,373 0,215 0,368 0,728 1,000 
a. Determinant = ,014 

 

Tabel 11.2: KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  0,688 

Bartlett's Test of Sphericity        Approx. Chi-Square  181,940 

                df    28 

          Sig.     0,000 

 

Tabel 11.3: Anti-image Matrices 

    OP1 OP2 OP3 OP4 MP1 MP2 MP3 MP4 

Anti-image OP1  0,475 -0,060 -0,033 -0,168 -0,047 -0,087 0,001 0,001 

   Covariance OP2  -0,060 0,268 -0,193 -0,069 0,022 0,119 -0,074 0,042 

  OP3  -0,033 -0,193 0,290 -0,048 -0,018 -0,068 0,085 -0,038 

  OP4  -0,168 -0,069 -0,048 0,418 0,030 -0,055 0,023 -0,097 

  MP1  -0,047 0,022 -0,018 0,030 0,689 -0,206 -0,028 0,010 

  MP2  -0,087 0,119 -0,068 -0,055 -0,206 0,427 -0,174 0,071 

  MP3  0,001 -0,074 0,085 0,023 -0,028 -0,174 0,310 -0,243 

  MP4  0,001 0,042 -0,038 -0,097 0,010 0,071 -0,243 0,413 

Anti-image OP1  ,854a -0,169 -0,089 -0,377 -0,081 -0,194 0,002 0,002 

    Correlation OP2  -0,169 ,638a -0,692 -0,207 0,052 0,350 -0,258 0,127 

  OP3  -0,089 -0,692 ,675a -0,139 -0,039 -0,194 0,284 -0,109 

  OP4  -0,377 -0,207 -0,139 ,835a 0,056 -0,129 0,064 -0,234 

  MP1  -0,081 0,052 -0,039 0,056 ,769a -0,379 -0,060 0,018 

  MP2  -0,194 0,350 -0,194 -0,129 -0,379 ,610a -0,477 0,168 

  MP3  0,002 -0,258 0,284 0,064 -0,060 -0,477 ,577a -0,679 

  MP4  0,002 0,127 -0,109 -0,234 0,018 0,168 -0,679 ,628a 

a. Measures of Sampling Adequacy (MSA)         
  

Tabel 11.4: Communalities 

    Initial  Extraction 

OP1    1,000  0,667 

OP2    1,000  0,825 

OP3    1,000  0,803 

OP4    1,000  0,735 

MP1    1,000  0,438 

MP2    1,000  0,686 

MP3    1,000  0,753 

MP4    1,000  0,562 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tabel 11.5: Total variance explained 

                                 Extraction Sums        Rotation Sums         

   Initial Eigenvalues         of Squared Loadings  of Squared Loadings a.      

Component Total % of Variance     Cumulative % `     Total   % of Variance    Cumulative % Total 

1  3,278 40,978          40,978       3,278    40,978            40,978 2,976 

2  2,190 27,378          68,356       2,190     27,378            68,356 2,659 

3  0,934 11,677          80,033     

4  0,509 6,362          86,395     

5  0,391 4,893          91,288     

6  0,323 4,041          95,329     

7  0,241 3,008          98,337     

8  0,133 1,663          100,000     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.   

 

Figuur 11.1: Scree plot 

 

 

Tabel 11.6: Component matrix 

         Component    

1  2 

OP1   0,794  -0,189 

OP2   0,658  -0,626 

OP3   0,671  -0,594 

OP4   0,815  -0,264 

MP1   0,367  0,550 

MP2   0,515  0,648 

MP3   0,574  0,651 

MP4   0,608  0,439 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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Tabel 11.7: Pattern matrix 

         Component    

1  2 

OP1   0,733  0,262 

OP2   0,920  -0,188 

OP3   0,908  -0,154 

OP4   0,799  0,207 

MP1   -0,085  0,670 

MP2   -0,038  0,833 

MP3   0,006  0,867 

MP4   0,173  0,702 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

Tabel 11.8: Structure matrix 

         Component    

1  2 

OP1   0,775  0,379 

OP2   0,889  -0,041 

OP3   0,883  -0,008 

OP4   0,832  0,336 

MP1   0,022  0,656 

MP2   0,096  0,827 

MP3   0,145  0,868 

MP4   0,286  0,730 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

 

Tabel 11.9: Component correlation matrix 

Component   1  2 

1    1,000  0,161 

2    0,161  1,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

 

Tabel 11.10: Reliability statistics 

Component   α=  N= 

1    .873  4  

2    .755  4 

Total    .809  8 
Note: gebaseerd op factorladingen >.40  


