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Abstract 
Gemeenten wachten grote uitdagingen op het gebied van digitale transformatie. Het digitaliseren en de 
organisatorische verandering die het teweegbrengt heet digitale transformatie. Om een digitale transformatie 
op een succesvolle manier mogelijk te maken, zijn er een aantal randvoorwaarden. Gemeentelijke organisatie 
hebben een dusdanig complex IT en organisatielandschap, dat digitale transformatie een enorme uitdaging is.  

Met behulp van Enterprise Architectuur (EA) zouden gemeenten makkelijker kunnen digitaliseren en 
anticiperen op de impact van digitale technologieën. Echter laat de literatuur zien dat er veel EA-raamwerken 
zijn. Dat maakt het voor organisaties lastig om een raamwerk te kiezen dat toepasbaar is binnen hun 
organisatie en in dit geval specifiek binnen een gemeentelijke organisatie.  

Een raamwerk dat praktisch toepasbaar zou kunnen zijn binnen een gemeentelijke organisatie is het Enterprise 
Architecture for Digital Transformation (EA4DT) raamwerk. Dit raamwerk is nog niet toegepast binnen een 
gemeentelijke organisatie.  

Met dit onderzoek is getoetst of dit model toepasbaar is binnen een gemeentelijke organisatie. Door het 
doorlopen van de fasen uit dat model met bijbehorende elementen kan de organisatie beter anticiperen op de 
impact van een digitale transformatie. Dit wordt voor een deel bevestigd door de interne stakeholders die 
betrokken zijn bij digitaliseringsprojecten binnen de case-organisatie. Tegelijkertijd wordt er geconstateerd dat 
bij veel elementen uit het EA4DT-raamwerk de respondenten niet duidelijk een mening konden geven over het 
effect van de toepassing ervan. Echter laat het wel zien dat dit raamwerk potentie heeft en interessant voor 
gemeenten zouden kunnen zijn om toe te passen. 

Sleutelbegrippen 
EA, Digitale Transformatie, Overheid, Gemeente, EA4DT framework 



Samenvatting 
Nieuwe digitale toepassingen en mogelijkheden zorgen ervoor dat gemeenten snel moeten anticiperen op de 
impact hiervan op de organisatie. In complexe organisaties zoals gemeenten is dat een grote uitdaging. Wat de 
uitdaging vergroot is dat deze technologische ontwikkelingen zich snel doorontwikkelen.  

De digitale revolutie waar wij ons in bevinden raakt gemeenten en de werkprocessen binnen de gemeenten. 
Volgens een rapport van het A&O Fonds (2018/2019) ontwikkelen digitale technologieën zich snel, maar wordt 
er ook geconstateerd dat gemeentelijke organisaties dat niet weten bij te houden. 

Volgens de definitie van Vial (2019) is Digitale Transformatie een proces dat erop gericht is een entiteit te 
verbeteren dat aanzienlijke veranderingen teweegbrengt in haar eigenschappen. Dit gebeurt door een 
combinatie van informatie, informatica, communicatie en connectiviteitstechnologieën. Het is voor 
organisaties dan ook lastig om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te transformeren. Om die 
transitie mogelijk te maken wordt er vanuit de literatuur geadviseerd om met EA te werken. Het doel van EA is 
onder andere een betere afstemming tussen bedrijfsvoering en IT. Dit heeft geleid tot de centrale vraag van dit 
onderzoek: 

Kunnen gemeenten gebruik maken van een bestaand EA-raamwerk ter ondersteuning van hun 
digitaliseringsprojecten? 

Maar hoe pas je EA toe? Dat is een vraag waar in de literatuur genoeg discussies over te vinden zijn. Zo stellen 
onderzoekers dat er verschillende succesfactoren zijn bij het toepassen van EA. Die kunnen worden gezien als 
de randvoorwaarden voor het succesvol gebruik van EA.  

Eén van de mogelijke knelpunten hierbij is dat er veel modellen zijn ontwikkeld die allemaal beschrijven hoe EA 
vormgegeven moet worden en op welke wijze het wordt toegepast in de organisatie.  

Zo ook het Enterprise Architecture 4 Digital Transformation framework. Dit raamwerk beschrijft de 
verschillende fasen van een digitaliseringsproject en welke elementen daarin zouden moeten terugkomen. Dit 
wordt gedaan op zowel organisatieniveau als projectniveau. Door het toepassen hiervan kan de organisatie: 

§ Beter anticiperen op interne- en externe veranderingen.
§ IT-middelen makkelijker hergebruiken.
§ De impact van veranderingen op de architectuur van andere domeinen verkleinen.
§ De organisatie en IT beter op elkaar afstemmen.

Middels een vragenlijst is per fase uit het EA4DT en per element binnen de fasen getoetst of dat deze 
elementen bijdragen aan de vier doelstellingen uit het EA4DT-raamwerk. De resultaten tonen aan dat de 
respondenten het hier voor een groot deel mee eens zijn. Tegelijkertijd wordt er geconstateerd dat bij een 
groot aantal stellingen de respondenten geen duidelijke mening hebben.  

Dit onderzoek laat zien dat door het toepassen van de elementen uit het EA4DT-raamwerk gemeentelijke 
organisaties zouden kunnen digitaliseren met behulp van dit raamwerk. Het helpt de organisatie vooral bij het 
beter anticiperen op interne- en externe veranderingen en het beter op elkaar afstemmen van de organisatie 
en IT. Het draagt ook zeker bij het makkelijker hergebruiken van IT-middelen en het helpt om de impact van 
veranderingen op de architectuur van andere domeinen te verkleinen. Echter laat de reacties van de 
respondenten zien, dat in dat geval niet alle elementen evenveel waarde leveren aan die specifieke 
doelstellingen. 

Het toepassen van het EA4DT-raamwerk laat zien veel potentie te hebben om in de praktijk te worden 
toegepast bij digitaliseringsprojecten binnen gemeenten. Echter kan hiermee de centrale vraag niet volledig 
beantwoord worden. Meer verdiepend onderzoek is nodig om te toetsen of dat dit raamwerk geschikt is voor 
gemeenten bij hun digitaliseringsprojecten. 



Summary 
Because of new digital possibilities municipalities must quickly anticipate. This is a major challenge in complex 
organizations such as municipalities. What increases the challenge is that these technological developments 
are developing rapidly. 

The digital revolution we are in affects municipalities and the work processes within the municipalities. The 
complex layout of the architecture within the municipalities makes it difficult to move quickly. According to a 
report by the A&O Fund, digital technologies are developing rapidly, but it has also been noted that 
municipalities are unable to keep up. 

According to the definition of Vial (2019), Digital transformation is a process that aims to improve an entity by 
triggering significant changes to its properties through combinations of information, computing, 
communication, and connectivity technologies”. 

To make this transition possible researchers advises to work with Enterprise Architecture. The goal of 
Enterprise Architecture is, among other things, a better coordination between business operations and IT. This 
has led to the central question of this research: 

Can municipalities use an existing EA framework to support their digitization projects? 

But how do you apply Enterprise Architecture? This is a question about which there is plenty of discussion in 
the literature. For example, researchers state that there are various success factors when applying Enterprise 
Architecture. These can be seen as the precondition for the successful use of Enterprise Architecture. 

One of the possible bottlenecks here is that many models have been developed that all describe how 
Enterprise Architecture should be designed and how it is applied in the organization. This also applies to the 
Enterprise Architecture for Digital Transformation framework. This framework describes the different phases of 
a digitization project and which elements should be included. This is done at both organizational and project 
level. By applying this, the organization can: 

§ Anticipate better on internal and external changes.
§ Reuse IIT resources more easily.
§ Reduce the impact of changes on the architecture of other domains.
§ Align the organization and IT better.

A questionnaire was used to test per phase of the EA4DT and per element within the phases whether these 
elements contribute to the four objectives of the EA4DT framework. The results show that the respondents 
largely agree with this. At the same time, it is noted that the respondents do not have a clear opinion for a 
large number of statements. 

This research shows that by applying the elements from the EA4DT framework, municipal organizations could 
digitize using this framework. It mainly helps the organization to better anticipate on internal and external 
changes and to better align the organization and IT. It also certainly contributes to easier reuse of IT resources 
and helps to reduce the impact of changes on the architecture of other domains. However, the responses of 
the respondents show that in that case not all elements provide equal value to those specific objectives. 

Applying the EA4DT framework shows that it has a lot of potential to be applied in practice in digitization 
projects within municipalities. However, this does not fully answer the central question. More in-depth 
research is needed to test whether this framework is suitable for municipalities in their digitization projects. 
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Begrippen 

Digitale Transformatie Digitale transformatie is een proces dat erop gericht is een entiteit te verbeteren dat 
aanzienlijke veranderingen teweegbrengt in haar eigenschappen door een  
combinatie van informatie, informatica, communicatie en  
connectiviteitstechnologieën. De belangrijkste elementen van een  
digitale transformatie zijn Social Media Netwerken, Mobiele connectiviteit, Data 
Analytics, het gebruik van Cloud technologieën en Internet of Things. Dit is ook  
bekend als SMACIT. 

Enterprise Architectuur Enterprise Architectuur (EA) beschrijft de huidige situatie van de organisatie en de 
gewenste situatie. Dit wordt gedaan vanuit het perspectief waarin IT en  
bedrijfsvoering met elkaar zijn geïntegreerd. Het doel hiervan is om de afstemming 
tussen bedrijfsvoering en IT te bevorderen. 

EA4DT  Enterprise Architecture for Digital Transformation raamwerk. Dit is een praktisch  
toepasbaar EA-raamwerk en zou moeten bijdragen aan een interdisciplinaire 
organisatie waarbij er een betere samenhang is tussen IT en bedrijfsvoering. Het 
draagt bij aan het maximaal benutten van de IT-toepassingen en het minimaliseert 
de impact van veranderingen in andere architectuur domeinen. Het draagt bij aan 
het vereenvoudigen van het architectuur ontwikkelproces. Tot slot draagt dit 
raamwerk bij aan de wendbaarheid van de organisatie door het toepassen van 
architectuur design. 
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1 Introductie 

1.1 Inleiding 
In het jaar 1822 ontwikkelde Charles Babbage een op stoom aangedreven machine die in staat was om de 
uitkomst van verschillende tabellen met cijfers uit te rekenen 1. Deze machine wordt ook wel gezien als de 
eerste computer. Sindsdien is er veel veranderd. Complexe rekenkundige formules kunnen we tegenwoordig 
op onze telefoon uitrekenen. De verschillende digitale technologische ontwikkelingen van afgelopen decennia 
hebben dat mogelijk gemaakt. Het huidige tijdperk wordt vooral gekenmerkt door Internet of Things (IoT), 
blockchain, big data, augmented reality en virtual reality. Nieuwe revolutionaire digitale mogelijkheden die 
onze manier van leven en werken drastisch aan het veranderen zijn. Deze nieuwe digitale mogelijkheden 
ontwikkelingen zich in een hoog tempo. We zitten midden in een digitale revolutie. Om deze veranderingen 
mogelijk te maken zullen organisaties mee moeten veranderen. 

1.2 Gebiedsverkenning 
Ook overheden zullen hierop moeten anticiperen. Want deze digitale revolutie raakt de overheid en de interne 
werkprocessen. Zo hebben gemeenten te maken met dienstverlening richting de burgers. De manier van dienst 
verlenen verandert door enerzijds de digitale mogelijkheden en anderzijds de behoefte van de burgers met 
betrekking tot digitale dienstverlening. Dat maakt dat gemeenten moeten meebewegen en nieuwe 
technologieën moeten kunnen adopteren. Deze transitie wordt een digitale transformatie genoemd. Digitale 
Transformatie is een begrip dat gebruikt wordt voor alle activiteiten op het gebied van automatisering, 
digitalisering, dataficering en zelfs robotisering (A&O-Fonds, 2018). 

In 2018 heeft het A&O fonds een rapport gepubliceerd over digitalisering en dataficering en de impact daarvan 
op het werk in gemeenten. In 2019 hebben zij daar vervolg aan gegeven waarbij zij hebben ingezoomd op de 
impact van slimme technologieën op gemeentelijke organisaties, processen en werk. De verwachting is dat de 
impact disruptieve dynamiek met zich meebrengt en dat het gamechangers oplevert voor het beleid en de 
organisatie van gemeenten. (A&O-Fonds, 2018). 

Het hoofddoel van Digitale Transformatie is veranderingen in organisaties teweegbrengen door het 
implementeren van hedendaagse technologieën en het introduceren van nieuwe bedrijfsprocessen. Dit moet 
er toe leiden dat nieuwe producten of diensten worden ontwikkeld of geoptimaliseerd, zodat het op een 
innovatieve wijze sneller en goedkoper beschikbaar wordt gesteld voor de markt (Pihir et al., 2019). Voor 
publieke organisaties, zoals gemeenten, kunnen dit soort digitale transformaties diverse complexe uitdagingen 
met zich meebrengen. Zo hebben gemeenten door de jaren heen door automatisering, digitalisering en 
dataficering drie verschillende technologielandschappen ontwikkeld die op een gegeven moment moeten 
integreren (A&O-Fonds, 2018). 

Om in zo’n complex IT-landschap een transformatie van de huidige situatie naar de nieuwe gewenste situatie 
mogelijk te maken kan Enterprise Architectuur, hierna te noemen EA, worden ingezet als instrument. EA helpt 
organisaties bij het bevorderen van de afstemming tussen bedrijfsvoering en IT (Kotusev, 2018a). Voor veel 
grote organisaties is EA een belangrijk aandachtsgebied geworden (Cardwell, 2008). Het belang van EA hangt 
nauw samen met de strategische afstemming tussen de IT-bedrijfactiviteiten, stabiele werking van complexe 
informatiesystemen en interoperabiliteit van IT resources (Lee et al., 2016). Organisaties uit de publieke sector 
tonen in een hoog toenemend tempo interesse in het concept van EA. Tegelijkertijd is er meer kennis nodig 
over het toepassen van EA in de publieke sector (Dang & Pekkola, 2017).   

1 https://computertotaal.nl/artikelen/pc/tijdlijn-de-geschiedenis-van-de-computer 
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1.3 Aanleiding/relevantie 
Gemeenten hebben te maken met allerlei vragen alvorens er een besluit wordt genomen over het gebruik van 
nieuwe technologieën. De vragen gaan onder andere over wat het betekent voor de dienstverlening aan de 
burgers in relatie tot de visie van de gemeente. Wat deze nieuwe technologieën opbrengen. Welke wet- 
regelgeving van toepassing is. Welke kosten het met zich meebrengt en wat de gevolgen zijn voor de 
organisatieprocessen, veiligheid, cybersecurity en het personeel (A&O-Fonds, 2018). Dit laat zien dat de impact 
hiervan van strategisch belang is voor gemeenten. En dat in een overheidsorganisatie met een complex IT-
landschap. 

1.4 Probleemstelling 
In het onderzoek van het A&O-Fonds (2018/2019) naar Digitale Transformatie bij gemeenten wordt benadrukt 
dat Digitale Transformatie een vraagstuk is dat niet onderschat mag worden. Digitale technologieën 
ontwikkelen en veranderen snel. Maar tegelijkertijd wordt er geconstateerd dat gemeenten en de 
vaardigheden in die gemeenten dat niet weten bij te houden. De impact daarvan op organisatie en beleid is 
groot. Gemeenten zullen dan ook snel en wendbaar moeten zijn om goed te kunnen anticiperen op de 
technologische diserupties en de impact ervan.  

Culturele weerstand wordt gezien als de grootste uitdaging op het gebied van digitalisering. Evenals het trainen 
en ontwikkelen van talent, gebrek aan visie, leiderschap, beschikbare technologieën en interne innovatie (IDC, 
2018). Dat maakt dat digitale transformaties vaak ook organisatieveranderingen met zich meebrengen. Om dat 
soort transformaties mogelijk te maken met behulp van EA moet er onderzocht worden hoe gemeenten EA op 
een praktische wijze kunnen toepassen. 

1.5 Opdrachtformulering 
EA is een instrument is dat organisaties kan helpen bij het implementeren van nieuwe technologieën en de 
transformatie die deze technologieën teweegbrengen (Gong et al., 2020). Maar er zijn weinig studies die 
beschrijven hoe gemeenten dit op een praktische wijze kunnen toepassen. Daarom is het interessant om te 
onderzoeken of gemeenten gebruik kunnen maken van een EA-raamwerk dat makkelijk toegepast kan worden. 

Om dat te onderzoeken is de volgende centrale vraag gedefinieerd: 

Kunnen gemeenten gebruik maken van een bestaand EA-raamwerk ter ondersteuning van hun 
digitaliseringsprojecten? 

Om antwoord te kunnen geven op deze centrale vraag zijn er een aantal deelvragen geformuleerd. Deze 
deelvragen zijn deels theoretisch en deels empirisch van aard. De theoretische deelvragen zullen middels een 
literatuurstudie worden beantwoord. De empirische deelvragen zullen middels een empirisch onderzoek bij 
een grote gemeente worden beantwoord. 

De deelvragen van het literatuuronderzoek zijn als volgt geformuleerd: 
1. Wat is een digitale transformatie en wat is er nodig voor een succesvolle digitale transformatie?
2. Wat is EA?
3. Wat voor rol kan EA spelen bij een digitale transformatie?
4. Welk EA-raamwerk kan een digitale transformatie ondersteunen?

De deelvragen van empirisch onderzoek zijn als volgt geformuleerd: 
1. Welke stakeholders zijn er betrokken bij digitaliseringsprojecten?
2. Als er een EA-raamwerk wordt toegepast bij digitaliseringsprojecten, wat zeggen de respondenten dan

over het effect van de elementen uit dat raamwerk?
3. Welke conclusies kunnen er worden getrokken uit het empirisch onderzoek en in hoeverre komt dat

overeen met de literatuur?
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1.6 Aanpak in hoofdlijnen 
Dit onderzoek bestaat uit twee fasen en is gebaseerd op de theorie van Verschuren en Doorewaard (2015). De 
eerste fase bestaat uit het literatuuronderzoek en de tweede fase bestaat uit het empirisch onderzoek. In 
figuur 1 is dit onderzoeksmodel schematisch weergegeven.  

 
 
Figuur 1: Onderzoeksmodel 

Dit model beschrijft de stappen die gevolgd worden in dit onderzoek. Beginnend met een literatuuronderzoek 
dat leidt tot een conceptueel model. Daarna wordt het met het empirisch onderzoek in de praktijk getoetst. 
Met het literatuuronderzoek worden inzichten verkregen over digitale transformaties. Daarnaast wordt 
inzichtelijk gemaakt wat EA is, wat voor rol EA speelt bij een digitale transformatie en of dat er een EA-
raamwerk is dat een digitale transformatie kan ondersteunen. Op basis van de conclusies uit het 
literatuuronderzoek wordt er een conceptueel model ontwikkeld. Vervolgens begint het empirisch onderzoek. 
De onderzoekspopulatie wordt onder andere vastgesteld met een stakeholder analyse. Experts uit de 
caseorganisatie zullen de vragenlijst toetsen en zal op basis van hun bevindingen worden aangepast. De 
definitieve vragenlijst zal worden uitgezet bij de onderzoekspopulatie binnen de caseorganisatie. De resultaten 
hiervan zullen worden geanalyseerd door middel van beschrijvende statistieken waarna een discussie, 
conclusie, aanbevelingen en reflectie zullen volgen. 
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2 Theoretisch kader 
 
2.1 Aanpak literatuuronderzoek 
Om antwoord te kunnen geven op de deelvragen is relevante literatuur nodig. In dit hoofdstuk wordt 
toegelicht hoe het literatuuronderzoek is aangepakt en welke stappen er zijn doorlopen. Vervolgens zullen 
onderstaande deelvragen in dit hoofdstuk worden beantwoord.  

De deelvragen van het literatuuronderzoek zijn als volgt geformuleerd: 

1. Wat is een digitale transformatie en wat is er nodig voor een succesvolle digitale transformatie? 
2. Wat is EA? 
3. Wat voor rol kan EA spelen bij een digitale transformatie? 
4. Welk EA-raamwerk kan een digitale transformatie ondersteunen? 

Om te beginnen bestaan deze deelvragen uit twee thema’s. Namelijk digitale transformatie en EA. Per thema 
zijn er zoektermen geformuleerd die gebruikt zijn bij het zoeken van relevante literatuur. In bijlage 3 zijn de 
zoektermen in relatie tot de thema’s schematisch weergegeven. 

 

Tabel 1: Zoektermen in relatie tot de thema’s digitale transformatie en EA 

Op basis van deze zoektermen in relatie tot de twee thema’s zijn er zoekopdrachten uitgevoerd in de databases 
van Google Scholar en de online universiteitsbibliotheek van de Open Universiteit. Het domein van digitale 
transformatie en EA ontwikkelt zich heel snel. Daarom is ervoor gekozen om te zoeken naar literatuur die vanaf 
2010 is gepubliceerd. Daar de literatuur voor een groot deel in het Engels gepubliceerd wordt, is er gezocht op 
Engelstalige zoektermen. Dit heeft geresulteerd in een long list aan mogelijk relevante literatuur. Om de 
kwaliteit van de literatuur te waarborgen is er zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van peer-reviewed 
wetenschappelijk literatuur. 

Thema Zoekterm Nederlands Zoekterm Engels  

Digitale transformatie  Definitie Definition 

Succes Succes 

Succesvol Successful 

Publieke sector Public sector 

EA Definitie Definition 

Digitale transformatie Digital Transformation 

Overheid Government 

Gemeente Municapility 

Succes Succes 

Succesfactoren Succes factors  

Succesvol Successful 

Implementatie Implementation 

Raamwerk Framework 
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Op basis van deze resultaten zijn de samenvattingen van de gevonden literatuur onderzocht naar relevantie. 
Vervolgens is de overgebleven literatuur onderzocht. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van de 
sneeuwbalmethode. Hierbij is de literatuurlijst van de gevonden literatuur gebruikt om relevante 
literatuurstudies te zoeken en eventueel te gebruiken. Een overzicht van de gevonden literatuur is te vinden in 
bijlage 4. Na het beoordelen hiervan is er een shortlist gemaakt van de relevante literatuur voor dit onderzoek. 
Een deel hiervan staat hieronder weergegeven in tabel 2. De volledige shortlist met klikbare links is te vinden in 
bijlage 3.   

Tabel 2: Uittreksel shortlist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelvraag Artikel Zoekactie 

1 Mergel, Ines (10.2019). “Defining digital transformation: 

Results from expert interviews”. Government information 

quarterly (0740-624X), 36 (4), p. 101385. 

(Definition Digital 

transformation) 

2 Vial, Gregory (06.2019). “Understanding digital 

transformation: A review and a research agenda”. The 

journal of strategic information systems (0963-8687), 28 

(2), p. 118. 

(Definition Digital 

transformation) AND 

(public sector) 

3 Pereira, C. M., & Sousa, P. (2004). A method to define an 

Enterprise Architecture using the Zachman Framework. 

Proceedings of the 2004 ACM symposium on Applied 

computing, 

Sneeuwbal 
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2.2 Resultaten en conclusies literatuuronderzoek 
 
2.2.1 Wat is een digitale transformatie? 
Digitale transformatie kent vele definities en verschillende synoniemen. Zo wordt in de Publieke Sector de 
termen digizitation, digitalization en digitale transformatie als synoniemen gebruikt  (Mergel et al., 2019). 
Echter is er wel een verschil tussen deze drie termen. Zo is digizitation gericht op de transitie van analoge naar 
digitale diensten. Digitalization gaat een stap verder en is gericht op potentiële veranderingen van processen 
die verder gaan dan het digitaliseren van processen en formulieren. En tot slot is Digitale transformatie gericht 
op culturele, organisatie en relationele veranderingen in een organisatie (Mergel et al., 2019). 

In een onderzoek van Vilal (2019) zijn 282 literatuurstudies over digitale transformaties onderzocht. Hierbij zijn 
er 28 bronnen gevonden die 23 verschillende definities van digitale transformatie hanteren. Deze 23 definities 
zijn geanalyseerd en op basis daarvan hebben de onderzoekers de volgende definitie geformuleerd:  

“Digitale transformatie is een proces dat erop gericht is een entiteit te verbeteren dat aanzienlijke 
veranderingen teweeg brengt in haar eigenschappen door een combinatie van informatie, informatica, 
communicatie en connectiviteitstechnologieën (Vial, 2019). De belangrijkste elementen van een digitale 
transformatie zijn Social Media Netwerken, Mobiele connectiviteit, Data Analytics, het gebruik van Cloud 
technologieën en Internet of Things. Dit is ook bekend als SMACIT (Tomičić Pupek et al., 2019) (Vial, 2019).  

2.2.2 Wat is er nodig voor een succesvolle digitale transformatie? 
Digitale technologieën veroorzaken disrupties met als gevolg dat er op strategisch niveau gereageerd wordt. 
Deze disrupties en hoe daar op strategisch niveau op wordt gereageerd zorgen voor structurele veranderingen 
in de organisatiestructuur, organisatiecultuur, leiderschap en de rollen en vaardigheden van de medewerkers. 
Dit soort veranderingen kunnen ook voor weerstand zorgen in de organisatie (Vial, 2019).  Culturele weerstand 
wordt gezien als de grootste uitdaging op het gebied van digitalisering. Evenals het trainen en ontwikkelen van 
talent, gebrek aan visie, leiderschap, beschikbare technologieën en interne innovatie (IDC, 2018).  

Het is nodig dat organisaties een strategische visie hebben die gericht is op de positie van de organisatie in een 
meer digitale wereld. Hierbij is het van belang dat het topmanagement de vaardigheden heeft om een digitale 
transformatiestrategie te vormen én te leiden. Het is nodig dat er een cultuur is dat innovatie stimuleert. Het 
management heeft daarin een belangrijke rol. Voor de organisatie is het ook van belang dat de benodigde 
know-how van digitale toepassingen in de organisatie geborgd is. Daarnaast is het nodig dat er expertise in de 
organisatie aanwezig is op het gebied van digitale transformaties om de digitale transformatie te kunnen 
adopteren. Het gaat hier om strategische, technische en uitvoerende kennis. Op strategisch niveau is het nodig 
dat er op financieel gebied afstemming plaatsvindt, zodat de organisatie de benodigde financiële middelen 
heeft om de digitale transformatie succesvol te doorlopen. Tot slot is het nodig dat de organisatie gebruik 
maakt van nieuwe digitale technologieën, zoals Big Data, mobiele technologieën en cloud computing 
(Gurbaxani & Dunkle, 2019). 
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2.2.3 Wat is EA? 
EA beschrijft de huidige situatie van de organisatie en de gewenste situatie. Dit wordt gedaan vanuit het 
perspectief waarin IT en bedrijfsvoering met elkaar zijn geïntegreerd. Het doel hiervan is om de afstemming 
tussen bedrijfsvoering en IT te bevorderen (Kotusev, 2018b). Voor veel grote organisaties is EA een belangrijk 
aandachtsgebied geworden (Cardwell, 2008). Ook organisaties uit de publieke sector zien het belang in van EA. 
Zij tonen in een hoog toenemend tempo interesse in het concept van EA, maar merken ook op dat er meer 
kennis nodig is over het toepassen van EA in de publieke sector (Dang & Pekkola, 2017).  

Voor een gemeente is EA belangrijk, omdat dit ervoor zorgt dat de architectuur die de gemeente gebruikt 
flexibel is om het veranderende businessmodel te ondersteunen. Dit businessmodel wordt beïnvloed door 
technologie en de veranderende verwachtingen van de burger. Het toepassen ervan door gemeenten helpt 
hen bij het formuleren van een duidelijke transformatiestrategie en visie voor stakeholders (Gong et al., 2020). 

Om de organisatie te kunnen beschrijven en om daarmee bedrijfsvoering en IT met elkaar te verbinden, 
bestaat EA uit verschillende architectuurlagen. Binnen de TOGAF-standaard voor EA wordt gebruik gemaakt 
van vier architectuurlagen (OpenGroup, 2018). Deze vier lagen beschrijven de organisatie op het gebied van 
bedrijfsvoering, data, applicatie en techniek.  

De impact van een digitale transformatie op het gebied van visie, leiderschap, talent, innovatie en culturele 
weerstand raken de bedrijfsvoeringslaag van EA. In de literatuur wordt dit beschreven als de business layer of 
business architecture.  Deze laag beschrijft onder andere de organisatiestrategie, doelen, governance, 
competenties, structuren, processen en rollen (Korhonen & Molnar, 2014; OpenGroup, 2018).  

2.2.4 Wat voor rol kan EA spelen bij een digitale transformatie? 
Digitale transformaties brengen veranderingen met zich mee in de cultuur van de organisatie waarbij de focus 
meer komt te liggen op het vergroten van de maatschappelijke toegevoegde waarde (Gong et al., 2020). Voor 
het toepassen van EA is het nodig dat er een cultuur is die daarbij past en dat er een lerende cultuur is (Ansyori 
et al., 2018).  Want de organisatiecultuur is bepalend in hoe mensen omgaan met EA (Jusuf & Kurnia, 2017). 
Cultuur wordt dan ook gezien als succesfactor voor zowel digitale transformaties als het toepassen van EA 
(Gurbaxani & Dunkle, 2019), (Rouhani et al., 2019), (Ting, 2020). 

Voor digitale transformaties is het nodig dat er binnen de organisatie een strategische visie is opgesteld die 
beschrijft wat de digitale behoeften zijn van de organisatie. Aanvullend hierop heeft de organisatie een 
strategie voor digitale transformaties. Het is van belang dat het topmanagement weet wat de technologische 
mogelijkheden zijn (Gurbaxani & Dunkle, 2019) en dat er commitment is voor het toepassen van EA (Ansyori et 
al., 2018). Het topmanagement dient zich ervan bewust te zijn dat digitale transformaties een veranderopgave 
met zich meebrengen. Om deze veranderopgave te begeleiden kan EA worden ingezet als instrument (Ting, 
2020). Het topmanagement kan bijdragen aan een klimaat dat openstaat voor innovatie middels EA (Sallehudin 
et al., 2019). EA draagt bij aan een betere afstemming tussen verschillende stakeholders en dat stakeholders 
meer tevreden zijn. Het is dan ook nodig dat alle stakeholders EA meenemen in hun besluiten (Jusuf & Kurnia, 
2017). Hiervoor is het wel nodig dat er een ervaren EA team is (Ting, 2020). Daarnaast wordt human resource 
(HR) gezien als één van de succesfactoren van EA (Sallehudin et al., 2019). HR kan dan ook een cruciale rol 
spelen bij digitale transformaties. (BANU, 2019).  

Daarnaast is het nodig dat de benodigde digitale vaardigheden aanwezig zijn in de organisatie. Zowel bij de 
ontwikkeling van de strategische digitale visie als bij de uitvoering van digitale transformaties. (Gurbaxani & 
Dunkle, 2019).  Het is ook van belang dat het duidelijk is welke vaardigheden en kennis de organisatie nodig 
heeft om met nieuwe technologieën te kunnen werken. Aangezien deze moeten worden geïntegreerd met de 
nieuwe technologieën (Hoogervorst, 2004). Als bij digitale transformaties EA als instrument wordt ingezet is 
het van belang dat het projectteam uit vaardige teamleden bestaat. Zowel organisatorische als technische 
kennis is nodig binnen dit team om de organisatiedoelen te behalen (Rouhani et al., 2019). Tevens is het van 
belang dat de rollen, verantwoordelijkheden en autorisaties duidelijk zijn gedocumenteerd in de governance 
(Ansyori et al., 2018), (Ting, 2020).  
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Digitale transformaties kunnen ervoor zorgen dat er weerstand ontstaat in de organisatie (Vial, 2019). Bij het 
toepassen van EA is het van belang dat er overeenstemming is over wat er wordt verstaan onder EA, wat de 
scope is van EA en hoe dit bijdraagt aan de digitale transformatie. Daarbij is het van belang dat de 
doelstellingen ook helder geformuleerd zijn. Dit zorgt ervoor dat EA wordt geaccepteerd en draagt bij aan de 
adoptie daarvan. Goede communicatie tussen het Enterprise Architect team en de stakeholders is daarin van 
belang (Rouhani et al., 2019). Tevens is het van belang dat er een roadmap aanwezig is die gericht is op de 
digitale transformatie met daarin de succesfactoren van EA (Jusuf & Kurnia, 2017; Rouhani et al., 2019). 

2.2.5 Welk EA-raamwerk kan een digitale transformatie ondersteunen? 
In 1987 heeft Zachman het artikel A Framework for Information Systems Architecture gepubliceerd (Zachman, 
1987). Dit framework van Zachman wordt gezien als het ontstaan van EA (Gong & Janssen, 2019). Volgens 
Kotusev (2016) bestond EA mogelijk zelfs eerder, namelijk in de jaren 60 als het Business Systems Planning 
(BSP) methodology van IBM (Kotusev, 2016). Een EA-raamwerk kan volgens Zachman worden gezien als een 
logische structuur voor het classificeren en organiseren van een beschrijvende representatie van een 
organisatie dat relevant is voor zowel het management als de ontwikkeling van de systemen van de organisatie 
(Pereira & Sousa, 2004). De literatuur laat zien dat de EA methodologieën niet één op één worden 
overgenomen door organisaties, maar dat deze als inspiratie dienen en worden aangepast aan de behoefte van 
de organisatie (Kotusev, 2018b). Bui (2017) beschrijft in zijn onderzoek dat er maar liefst 33 EA-raamwerken 
zijn. Dat maakt dat het voor organisaties lastig is om een raamwerk te kiezen voor hun organisatie. 

Een praktisch toepasbaar EA-raamwerk bij digitaliseringsprojecten is het Enterprise Architecture for Digital 
Transformation (EA4DT) raamwerk. Dit is een conceptueel raamwerk dat ontwikkeld is door Rozo Carreño 
(2020) en is gebasseerd op het TOGAF raamwerk. Dit raamwerk zou moeten bijdragen aan een 
interdisciplinaire organisatie waarbij er een betere samenhang is tussen IT en bedrijfsvoering. Het draagt bij 
aan het maximaal benutten van de IT-toepassingen en het minimaliseert de impact van veranderingen in 
andere architectuur domeinen. Het draagt bij aan het vereenvoudigen van het architectuur ontwikkelproces. 
Tot slot draagt dit raamwerk bij aan de wendbaarheid van de organisatie door het toepassen van architectuur 
design (Rozo Carreño, 2020). Dit model is getoetst bij een grote multinational, maar nog niet bij een 
gemeentelijke organisatie.  Gezien de complexiteit van een dergelijke organisatie, zou dit model weleens 
interessant kunnen zijn voor gemeentelijke organisatie. 

Dit model beschrijft dat er een aantal fasen  
doorlopen moeten worden bij digitaliseringsprojecten. Deze fasen zijn voor een deel gericht op 
organisatieniveau en voor een deel op projectniveau. Elke fase bestaat uit een aantal elementen. In figuur 2 
worden deze fasen met bijbehorende componenten schematisch weergegeven. 
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Figuur 2: Fasen van het EA4DT-raamwerk (Rozo Carreño, 2020) 

Dit model laat zien dat er zeven fasen zijn die digitaliseringsprojecten doorlopen. Elke fase bestaat uit een 
aantal elementen. In tabel 3 wordt nader toegelicht wat deze fasen betekenen.  

 

 
Tabel 3: Toelichting fasen EA4DT-raamwerk 

 

 

 

 

Fase Toelichting 

Architecture vision Dit omvat alle  benodigde acties bij het begeleiden van projecten die 
voortkomen uit een digitale transformatie. 

Architecture action plan Het beschrijven van het portfolio en de roadmap van projecten die 
voortkomen uit de  digitale transformatie. 

Architecture outline  Beschrijft de bijdragen van alle projecten aan de architectuurvisie en actieplan 
architectuur. Dit draagt bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen 
met betrekking tot de digitale transformatie. 

Conceptueel architectuur Het identificeren van organisatieactiviteiten die samengevoegd zijn in een 
dienst die door het project moet worden geleverd.  

Logisch architectuur Het realiseren van de architectuurvisie. 

Physical architetcure Het leveren van fysieke technologische oplossingen voor het project. 

Architecture governance Dit is gericht op het onder controle houden van het project. Daarnaast is het 
gericht op verandermanagement en het adopteren van het project in het 
digitale transformatieprogramma.  
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2.2.6 Conclusie literatuuronderzoek 
De literatuur laat zien dat nieuwe digitale technologieën diserupties veroorzaken in organisaties. Organisaties 
worden genoodzaakt om daarop te anticiperen. Op strategisch niveau zullen er dan ook keuzes moeten 
worden gemaakt over het toepassen van deze technologieën. Dit zal uiteindelijk leiden tot een digitale 
transformatie in de organisatie. Digitale transformaties zorgen voor structurele veranderingen in de 
organisatie. Organisatiestructuren veranderen, organisatieculturen veranderen, een bepaald type leiderschap 
is nodig evenals de rollen en vaardigheden van de werknemers veranderen. Dit soort veranderingen kunnen 
voor weerstand zorgen in de organisatie. Uit dit literatuuronderzoek kan worden geconcludeerd dat cultuur, 
leiderschap, rollen en vaardigheden belangrijk zijn voor het succes van digitale transformaties. Evenals 
strategisch, technisch en uitvoerend kennis over digitale transformaties. 

De literatuur laat zien dat EA een instrument is dat helpt bij het succesvol doorlopen van een digitale 
transformatie. Echter zijn er weinig modellen te vinden over het praktisch toepassen van EA bij een digitale 
transformatie. Het Enterprise Architecture for Digital Transformation (EA4DT) raamwerk is een raamwerk dat 
bestaat uit zes fasen. Het doorlopen van deze zes fasen bij digitaliseringsprojecten zou moeten bijdragen aan 
een interdisciplinaire organisatie waarbij een betere samenhang is tussen IT en bedrijfsvoering. Het draagt bij 
aan het maximaal benutten van de IT-toepassingen en het minimaliseert de impact van veranderingen in 
andere architectuur domeinen. Het draagt bij aan het vereenvoudigen van het architectuur ontwikkelproces. 
Tot slot draagt dit raamwerk bij aan de wendbaarheid van de organisatie door het toepassen van architectuur 
design. De vraag is of dat dit ook geldt als dit model wordt toegepast in een gemeentelijke organisatie. 

2.2.7 Doel vervolgonderzoek 
Het EA4DT-raamwerk is niet toegepast bij een gemeentelijke organisatie. Die toepasbaarheid zal worden 
onderzocht door te onderzoeken in hoeverre de verschillende fasen van het EA4DT-raamwerk bijdragen aan:  

A. het anticiperen op interne en externe veranderingen;  
B. het makkelijker hergebruiken van IT-middelen;  
C. het verkleinen van de impact op de architectuur; 
D. het beter op elkaar afstemmen van de organisatie en IT. 

Stakeholders uit de gemeentelijke caseorganisatie zullen worden gevraagd of dat zij dit onderschrijven. Als de 
respondenten hier positief op reageren, dan zou dat raamwerk toepasbaar kunnen zijn als EA-raamwerk 
binnen gemeenten. Die vraag heeft geleid tot het conceptueel model dat visueel is weergegeven in figuur 3. 
Hierin wordt het gevolg weergegeven dat ontstaat door het toepassen van de elementen uit de zes fasen van 
het EA4DT-raamwerk bij digitaliseringsprojecten. Hieruit zijn vier stellingen geformuleerd. Deze stellingen zijn 
in hoofdstuk 3 verder uitgewerkt. Als de respondenten deze stellingen bevestigen, dan is dat een goede 
indicatie over de toepasbaarheid van het model binnen een gemeentelijke organisatie. Kortom, gemeenten 
zouden bij het bevestigen hiervan mogelijk dit raamwerk kunnen gebruiken bij hun digitaliseringsprojecten. 

Het conceptueel model dat in figuur 3 is weergegeven veronderstelt dat als de zeven fasen van het EA4DT 
model zijn doorlopen met bijbehorende elementen dit kan leiden tot beter anticiperen op interne/externe 
veranderingen, makkelijker hergebruiken van IT-middelen, verkleinen van de impact op de architectuur en een 
betere afstemming tussen IT en de organisatie. Dit is een veronderstelling dat aan de hand van een aantal 
stellingen is onderzocht met het empirisch onderzoek. 
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Figuur 3: Visuele weergave conceptueel model 

Op basis van dit conceptueel model zijn de volgende vier stellingen geformuleerd: 

1. Door het toepassen van de elementen uit het EA4DT-raamwerk bij digitaliseringsprojecten kan de 
organisatie beter anticiperen op interne- en externe veranderingen. 

2. Door het toepassen van de elementen uit het EA4DT-raamwerk bij digitaliseringsprojecten kunnen dat IT-
middelen makkelijker worden hergebruikt. 

3. Door het toepassen van de elementen uit het EA4DT-raamwerk bij digitaliseringsprojecten kan de impact 
van veranderingen op de architectuur van andere domeinen wordt verkleind. 

4. Door het toepassen van de elementen uit het EA4DT-raamwerk bij digitaliseringsprojecten kan de 
organisatie en IT beter op elkaar worden afgestemd. 

In figuur 3 staan in de linker kolom de zeven fasen uit het EA4DT-raamwerk. Deze zeven fasen bestaan uit 
verschillende elementen die in figuur 2 te zien zijn. Op basis van het onderzoek van Rozo Carreño (2020) zou 
het doorlopen van deze fasen met bijbehorende elementen moet bijdragen aan hetgeen in de rechterkolom 
staat. Het zou moeten bijdragen aan:  

A. het anticiperen op interne en externe veranderingen;  
B. het makkelijker hergebruiken van IT-middelen;  
C. het verkleinen van de impact op de architectuur; 
D. het beter op elkaar afstemmen van de organisatie en IT. 
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3 Methodologie 
Dit hoofdstuk bevat de uitwerking van het conceptueel ontwerp. Het technisch ontwerp dat beschrijft hoe de 
data wordt verzameld. De gegevensanalyse dat beschrijft hoe de data wordt geanalyseerd en tot slot de 
validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten waarmee deze methodologie wordt verantwoord.  

3.1 Methode van onderzoek 
Saunders et al. (2019) hebben de verschillende onderzoeksmethoden beschreven in hun boek. Deze methoden 
worden gekenmerkt door een aantal eigenschappen. Op basis van die eigenschappen kan er gekozen worden 
uit de geschikte onderzoeksmethoden. De onderzoeksmethoden met bijbehorende eigenschappen worden 
weergegeven in tabel 4. 

Tabel 4: Onderzoeksmethodes Saunders et al (2019) 

De elementen uit het EA4DT-raamwerk komen voort uit bestaande literatuur. Aan de hand van een vragenlijst 
zijn de respondenten binnen de caseorganisatie gevraagd of dat zij deze elementen uit het EA4DT-raamwerk 
onderschrijven. Dit onderzoek wordt daarnaast uitgevoerd binnen een bepaald tijdsbestek. Daarmee is dit een 
deductief kwantitatief onderzoek  (Doorewaard & Tjemkes, 2019; Saunders et al., 2019).   

Gezien de scope van dit onderzoek en de beperkte tijd is ervoor gekozen om gebruik te maken van een mono 
method quantitative study. Oftewel een kwantitatieve studie die gebruikt maakt van één onderzoeksmethode, 
in dit geval een surveyonderzoek (Saunders et al., 2019).  Dit type onderzoek is goed te gebruiken bij een grote 
groep respondenten en om de effecten van bepaalde factoren, zoals succesfactoren, te toetsen op hun 
effectiviteit (Doorewaard & Tjemkes, 2019). De populatie voor dit onderzoek zal naar verwachting boven de 30 
respondenten zijn wat het maakt dat het gebruik van een vragenlijst een logische keuze is.  

3.2 Technisch ontwerp 
Om dit onderzoek uit te kunnen voeren, is het nodig geweest om eerst de onderzoekspopulatie vast te stellen. 
Het vaststellen van de onderzoekspopulatie is gedaan aan de hand van een stakeholderanalyse. Vrijwel 
iedereen, zowel individuen als groepen, in een organisatie die invloed heeft op of beïnvloed wordt door de 
doelstellingen van de organisatie kan worden gezien als een stakeholder (Freeman, 1984). Dat is een brede 
definitie die in het kader van dit onderzoek kleiner is gemaakt en is toegespitst op digitaliseringsprojecten. 
Voor dit onderzoek zijn de stakeholders individuen en groepen in een organisatie die betrokken zijn bij 
digitaliseringsprojecten. Zij worden beïnvloed door de digitaliseringsprojecten of hebben er invloed op. 

 
 
 
 

 

Methode Deductief – Inductief Kwantitatief – kwalitatief 

Casestudy Inductief Kwalitatief  

Experiment Inductief Kwantitatief 

Surveyonderzoek Deductief  Kwantitatief 

Grounded theory Inductief Kwalitatief  

Etnografie Inductief Kwalitatief/ Kwantitatief 

Archiefonderzoek Inductief/Deductief Kwalitatief  
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3.3 Operationaliseren van de onderzoeksvraag 
Dit onderzoek kent op basis van de zeven fasen uit het EA4DT-raamwerk verschillende elementen die invloed 
hebben op de wendbaarheid van de organisatie, hergebruik van IT-middelen, impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen en de afstemming van organisatie en IT.  Deze zeven fasen zijn voor dit 
onderzoek de zeven variabelen. Elke fase kent een aantal elementen die in het model terugkomen. Zoals te 
zien is in figuur 2. Voor dit onderzoek zijn dat de indicatoren. In tabel 5 wordt per variabele weergegeven welke 
indicatoren daarbij horen. Op basis hiervan is een vragenlijst ontwikkeld die gebruikt is bij het empirisch 
onderzoek. 

Tabel 5: Variabelen en bijbehorende indicatoren 

 
 

Variabele Indicator 

Architecture vision Waardestroomanalyse 

Architectuur Principes definiëren 

Operating model definiëren 

Target architectuur (to-be)  en Basline architectuur (as-is) uitwerken 

Werken met cross-functionele teams 

Architecture action plan Totaalplan met alle samenhangende projecten en tijdspad 

Inzicht in beïnvloedingen op doorontwikkeling architectuur 

Architecture outline  Requirements specificeren door Enterprise Architect en Projectarchitect 

Scope afgestemd met Enterprise Architect en Projectarchitect 

Overeenkomst ondertekent door de architecten en andere stakeholders 

Conceptueel architectuur Business services  op basis van project requirements formuleren 

Afhankelijkheden business services met andere organisatieonderdelen 
inzichtelijk maken 

Aanwezigheid IS services  catalogus 

Aanwezigheid technisch services catalogus 

Logisch architectuur Logisch applicatie architectuur modelleren 

Technisch applicatie architectuur modelleren 

Onderscheid maken in verschillende applicatielagen 

Physical architetcure Evalueren alternatieve oplossingen door technologie architect 

Modelleren geselecteerde oplossingen in een fysiek architectuur 

Architecture governance Evalueren project architectuur met domeinarchitect, projectarchitect en 
Enterprise Architect 

TOGAF standaard voor EA Change Management Process toepassen bij 
verandermanagement  
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3.3.1 Operationaliseren van de onderzoeksvraag 
In paragraaf 2.2.7 is op basis van het literatuuronderzoek het conceptueel model voor dit onderzoek 
weergegeven in figuur 3.  Op basis daarvan zijn er vier stellingen geformuleerd om de relatie tussen de zeven 
variabelen en de vier beoogde resultaten voor te stellen. Deze vier stellingen zijn in hoofdstuk 2.2.7 
beschreven. Zowel de variabelen als de beoogde resultaten zijn gebaseerd op het EA4DT-raamwerk dat in 
paragraaf hoofdstuk 2 is besproken. De stellingen in dit onderzoek zullen aanvaard dan wel verworpen worden. 
De data voor dit onderzoek zullen verzameld worden middels een vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit twee 
onderdelen. Het eerste onderdeel is gericht op het organisatieniveau en het tweede onderdeel op 
projectniveau. Dit onderscheid is nodig, omdat voor het tweede onderdeel specifieke kennis van architectuur 
noodzakelijk is. De vragenlijst is te zien in bijlage 4. 

3.3.2 Gegevensverzameling en analyse 
 
Gegevensverzameling 
Met de vragenlijst wordt getracht inzicht te krijgen in wat de respondenten vinden van hetgeen hen gevraagd 
wordt.  Dit wordt gedaan door als surveyvorm gebruik te maken van “rating questions”. Dit type vragen zijn 
gericht op het verkrijgen van de mening van de respondenten op de voorgelegde vragen (Saunders et al., 
2019). De meest gebruikte vorm van rating questions is de Likert-stijl meting. Met de Likert-stijl wordt gemeten 
in hoeverre de respondent het eens of oneens is met de voorgelegde vraag (Saunders et al., 2019). In dit geval 
wordt er gekozen voor een 5-punts Likertschaal, omdat de respondenten hiermee de mogelijkheid hebben om 
een neutrale opinie te geven. De vijf opties zullen zijn, Volledig mee eens, mee eens, Mee eens noch oneens, 
oneens, volledig oneens.  

Om de juiste doelgroep te bereiken is er vooraf een stakeholderanalyse uitgevoerd. Op basis van deze 
stakeholderanalyse zijn er ook experts in beeld gebracht die feedback konden geven op de conceptversie van 
de vragenlijst. Er zijn drie experts gevraagd om feedback en op basis van hun feedback is de vragenlijst 
geoptimaliseerd en zijn er een aantal begrippen toegelicht. 

De vragenlijst is online vormgegeven in de tool Microsoft Forms. Via een link naar de vragenlijst konden de 
respondenten de vragenlijst makkelijk invullen. De vragenlijst is verspreid via intranet van de caseorganisatie. 
Dit om de zichtbaarheid van de vragenlijst te vergroten onder de doelgroep. En anderzijds is de vragenlijst via 
e-mailgroepen verdeeld met behulp van de drie experts. Na het afronden van de vragenlijst heeft iedereen de 
mogelijkheid om de onderzoeksresultaten te ontvangen per e-mail. Om de anonimiteit te waarborgen worden 
ze automatisch doorgestuurd naar een ander online formulier waar zij hun e-mailadres kunnen delen. Hierdoor 
vindt er geen koppeling plaats met de vragenlijst en blijft de anonimiteit gewaarborgd. In verband met de 
zomerperiode hebben de respondenten drie weken de tijd gekregen om de vragenlijst in te vullen.  

Gegevensanalyse 
De verzamelde gegevens zijn kwantitatief van aard en zullen middels beschrijvende statistieken worden 
geanalyseerd. Voor de analyse zal gebruik worden gemaakt van de statistische analyse tool SPSS. In de 
vragenlijst komen verschillende items voor. Aan de hand van een factoranalyse zal de onderlinge samenhang 
tussen deze items worden vastgesteld. Vervolgens zal er een betrouwbaarheidsanalyse worden uitgevoerd aan 
de hand van Cronbachs Alfa (Saunders et al., 2019). Hiermee wordt getoetst of dat het resultaat dat gemeten 
wordt ook daadwerkelijk klopt en daarmee betrouwbaar is. De respondenten zijn onderverdeeld in subgroepen 
op basis van hun rol (architect of geen architect), hun kennis over architectuur (wel kennis over architectuur en 
geen kennis over architectuur) en type stakeholder. 

 

 

 

 

 



 22 

Om de stellingen te toetsen en om antwoord te geven op de empirische vraag zijn de resultaten van de 
vragenlijst als volgt geanalyseerd: 

Tabel 6: Toepassing beschrijvende statistiek op de stellingen 

Middels een frequentietabel zal per element inzichtelijk worden gemaakt hoe de respondenten per element 
hebben gereageerd op de vier stellingen. Door de centrummaten van de elementen met elkaar te vergelijken 
zal inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre de respondenten het eens zijn met de stelling en wat daarin opvalt. 
Met een normaalverdeling zal daar verder op worden ingezoomd om te zien waar de eventuele uitschieters 
zitten. De gemiddelden van de subgroepen zullen vervolgens met elkaar worden vergeleken om te zien of er bij 
de meningen over de stellingen een significant verschil is tussen de groepen.  

In figuur 4 wordt dit proces van dataverzameling en data-analyse schematisch weergegeven. 

 

Figuur 4: Schematische weergave dataverzameling en analyse 
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3.3.3 Validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
Validiteit kan worden gewaarborgd door het verifiëren van de data, analyses en interpretatie (Saunders et al., 
2019).  Saunders et al. (2019 beschrijven verschillende vormen van validiteit waarvan onderstaande vormen 
worden toegepast bij dit onderzoek. 

Interne Validiteit 
De interne validiteit is erop gericht dat met het toepassen van een survey als instrument ook daadwerkelijk 
wordt gemeten wat er getracht wordt te meten. Om te beginnen zal met behulp van de stakeholderanalyse de 
juiste respondenten worden benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek. Om dit te borgen zullen de 
respondenten moeten aangeven welke rol zij vervullen. Het conceptueel model met daaruit geformuleerde 
vragenlijst is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. De interne validiteit wordt vergroot door met de 
stakeholderanalyse te bepalen wie tot de onderzoekspopulatie behoort en om aan experts feedback te vragen. 

Externe validiteit 
De externe validiteit gaat over in hoeverre de resultaten van het onderzoek generaliseerbaar zijn. Om de 
externe validiteit te verhogen is er getracht om een goede representatie van de onderzoekspopulatie te 
verkrijgen middels de stakeholderanalyse. Aanvullend wordt er gebruik gemaakt van meervoudige schalen. 

Constructvaliditeit 
Dit is om te toetsen of dat hetgeen getracht te worden gemeten ook daadwerkelijk wordt gemeten. De vragen 
in de survey komen voort uit theoretisch onderzoek. Om te voorkomen dat de vragenlijst niet goed wordt 
begrepen of niet klopt is deze getoetst bij een aantal experts alvorens deze breed wordt gedeeld met de 
onderzoekspopulatie. Het doel hiervan is om de vragenlijst te optimaliseren. Hiermee wordt de 
constructvaliditeit vergroot.  

Indruksvaliditeit 
Om te voorkomen dat de vragen verkeerd worden geïnterpreteerd of niet worden begrepen zijn deze 
voorgelegd aan experts in de caseorganisatie om te toetsen of dat de vragen logisch en duidelijk zijn voor zowel 
experts als respondenten die niet of nauwelijks bekend zijn met EA en digitale transformaties. Op basis van hun 
feedback is de vragenlijst geoptimaliseerd door het verduidelijken van een aantal begrippen en om bepaalde 
begrippen toe te spitsen op hetgeen gebruikelijk is in de organisatie. Om onduidelijkheden te voorkomen is de 
vragenlijst voorzien van een inleiding. In deze inleiding is het doel van de vragenlijst toegelicht, wat van de 
correspondent wordt verwacht en hoeveel tijd het in beslag zal nemen om de vragenlijst volledig te doorlopen. 
De tijdsduur voor het volledig doorlopen van de vragenlijst is getoetst, zodat deze niet afwijkt ten opzichte van 
wat er in de inleiding zal staan. 

Betrouwbaarheid 
Tijdens de casestudy zijn er een aantal maatregelen genomen om de betrouwbaarheid te vergroten. Zo is er 
gebruik gemaakt van een vragenlijst en zijn alle stappen van dit onderzoek beschreven. Hierdoor is het mogelijk 
om dit onderzoek te repliceren. Daarnaast is de vragenlijst vooraf voorgelegd aan experts en is een 
stakeholderanalyse uitgevoerd. Hiermee wordt de kans op meetfouten verminderd. Om de kans op sociaal 
wenselijke antwoorden te verkleinen kan het invullen van de vragenlijst alleen anoniem. De data die verzameld 
worden, zijn kwantitatief van aard. Deze zullen statistisch worden geanalyseerd. Met behulp van 
betrouwbaarheidscoëfficiënt van Cronbach’s Alfa wordt de maat van de betrouwbaarheid getoetst.  

Ethische aspecten 
Dit onderzoek is op een objectieve wijze uitgevoerd. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en 
anoniem. Hierbij is respectvol en vertrouwelijk omgegaan met de respondenten en hun inbreng. Op geen 
enkele wijze is er druk uitgeoefend op de respondenten. Ook zijn er geen financiële middelen ingezet. De data 
in dit onderzoek zijn vertrouwelijk in behandeling genomen. Hiermee wordt schadelijk handelen voorkomen. 
Dit allen conform de Notitie Wetenschappelijke Integriteit en de AVG (Algemene verordening 
gegevensbescherming).  
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3.4 Onderzoekspopulatie 
Om de onderzoekspopulatie vast te stellen is er eerst een stakeholdersanalyse uitgevoerd. De stakeholders zijn 
vastgesteld op acht eigenschappen en specifieke belangen die bij een stakeholder horen. Stakeholders worden 
gekenmerkt door de eigenschappen, macht, legitimiteit en urgentie, zoals te zien is in figuur 5. Als een 
stakeholder één eigenschap heeft, dan is dat een latente stakeholder. Als een stakeholder twee eigenschappen 
heeft, dan is dat een aanstaande stakeholder. Heeft een stakeholder alle drie de eigenschappen, dan is dat een 
definitieve stakeholder (Mitchell et al., 1997).  In tabel 7 worden de verschillende type stakeholders op basis 
van Mitchell et al. (1997) in detail toegelicht. Op basis van deze indeling is een stakeholderanalyse uitgevoerd 
om de onderzoekspopulatie te bepalen. De relevante rollen die betrokken zijn bij digitaliseringsprojecten zijn 
vervolgens gegroepeerd in type stakeholder. Deze stakeholderanalyse wordt in hoofdstuk 4.1 nader toegelicht. 

 

 

Figuur 5: Stakeholders (Mitchell et al., 1997). 
 

 
Tabel 7: Toelichting Stakeholders (Mitchell et al., 1997). 

Latente stakeholder Toelichting Eigenschappen 

1Slapende stakeho lder  Dit type stakeholder heeft veel macht,  maar is verder niet of nauwelijks verbonden 
aan de organisatie.  

Macht 

2Discretionaire stakeho lder Dit type stakeholder heeft geen urgentie of macht.  Vanuit legitimiteit zullen zij 
alsnog invloed kunnen uitoefenen.  

Legitimiteit 

3Veeleisend stakeho lder Dit type stakeholder wordt gekenmerkt door de  eigenschap urgentie, maar heeft 
verder geen legitimiteit en macht.   

Urgentie 

Aanstaande stakeholder Toelichting Eigenschappen 

4Dominante stakeho lder Dit type stakeholder heeft invloed in de  organisatie  door de combinatie van macht 
en legitimiteit.  

Macht, legitimiteit 

5 Gevaarlijke stakeho lders  Dit type stakeholder heeft de eigenschappen urgentie en macht. Hierdoor kan dit 
type stakeholder gevaarlijk zijn.   

Urgentie, macht 

6 Afhankelijke stakeho lders Dit type stakeholder is afhankelijk van andere stakeholders  in verband met de 
macht die anderen hebben. Kenmerkend aan dit type stakeholder is dat zij de 
eigenschappen urgentie en legitimiteit hebben. In een organisatie kunnen dat 
bijvoorbeeld werknemers zijn die door digitale transformaties anders moeten gaan 
werken of andere skills  nodig hebben hun werk te kunnen blijven uitvoeren.   

Urgentie, legitimiteit 

Definitieve stakeholders Toelichting Eigenschappen 

7 Definitieve stakeho lders  Dit type stakeholder wordt gekenmerkt door de  eigenschappen urgentie, macht en 
legitimiteit. Een voorbeeld hiervan is het topmanagement. 

Urgentie, macht,  
legitimiteit 

 



 25 

4 Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de stakeholderanalyse, het ontwerp van de vragenlijst en de resultaten van het 
empirisch onderzoek beschreven. Dit onderzoek is op een gestructureerde wijze aangepakt. Figuur 4 in 
hoofdstuk 3.3.2 geeft deze gestructureerde aanpak visueel weer. Dit laat zien dat er eerst een vragenlijst wordt 
gemaakt dat gebaseerd is op het EA4DT-raamwerk. Deze vragenlijst is vervolgens voorgelegd aan een aantal 
experts om feedback te krijgen. Daarnaast heeft er een stakeholderanalyse plaatsgevonden om de 
onderzoekspopulatie in kaart te brengen. Vervolgens is de feedback verwerkt in de vragenlijst en is deze 
vragenlijst gedeeld met de onderzoekspopulatie. Daarna zijn de resultaten geprepareerd voor analyse, waarna 
de data zijn geanalyseerd aan de hand van beschrijvende statistieken. Dit wordt allemaal in dit hoofdstuk 
besproken. De discussie, conclusie en aanbevelingen volgen in hoofdstuk 5. 

4.1 Ontwerp gestandaardiseerde vragenlijst 
In de literatuur waren geen specifieke vragenlijsten beschikbaar waarmee deze stellingen konden worden 
getoetst. Om de vragenlijst een hogere betrouwbaarheid te geven, is de vragenlijst gebaseerd op de literatuur. 
Het conceptueel model dat gebruikt is binnen dit onderzoek beschrijft de fasen uit het EA4DT-raamwerk, dit 
zijn de variabelen. Deze variabelen bestaan uit een aantal componenten die per fase aanwezig moeten zijn, dit 
zijn de indicatoren. Om de variabelen te kunnen meten zijn de indicatoren vertaald naar meervoudige schalen, 
dit zijn de items. De items zijn per variabele en per indicator geclusterd. Elk item heeft een unieke code. Deze 
items zijn vervolgens omgezet naar een vragenlijst. 

De indicatoren uit het EA4DT-raamwerk zouden moeten bijdragen aan: 

A. Beter anticiperen op interne- en externe veranderingen. 
B. IT-middelen makkelijker hergebruiken. 
C. De impact van veranderingen op de architectuur van andere domeinen verkleinen. 
D. Organisatie en IT beter op elkaar afstemmen. 

Per indicator is de vraag voorgelegd of dit leidt tot stelling A t/m D. Tabel 8 bevat een overzicht van de 
variabelen met bijbehorende indicatoren en de gebruikte afkortingen. In dit tabel staat de kolom variabele 
voor de fasen van het EA4DT-raamwerk. De kolom indicator staat voor alle elementen binnen desbetreffende 
fase. Deze twee kolommen zijn per indicator samengevoegd tot een afkorting in de kolom afkorting indicator. 
Vervolgens worden ze in de laatste kolom als item gekoppeld aan stelling A t/m D, zoals hierboven beschreven. 
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Tabel 7: Operationaliseren van de variabelen 

De volledige vragenlijst is te zien in bijlage 3.  

4.2 Stakeholderanalyse  
Om de onderzoekspopulatie inzichtelijk te maken is er gestart met een stakeholderanalyse. Voor het bepalen 
van de onderzoekspopulatie is er gebruik gemaakt van de rollen die beschreven staan in het EA4DT-raamwerk. 
Aanvullend zijn er managementrollen toegevoegd (Van Der Raadt et al., 2008).  Dit zijn stakeholders die vanuit 
het oogpunt van EA betrokken zijn bij digitaliseringsprojecten. Deze indeling komt overeen met de indeling van 
Bennis (2019) die de stakeholders heeft toegespitst op de Rijksoverheid wat een verglijkbare organisatie is als 
de case-organisatie. Om de populatie binnen de caseorganisatie te bepalen is ook gebruik gemaakt van het 
professioneel netwerk van de onderzoeker. Deze stakeholders zijn vervolgens gekoppeld aan de kenmerken 
invloed, legitimiteit en urgentie (Mitchell et al., 1997). Dit is visueel weergegeven in tabel 7.  

Variabele Indicator Afkorting indicator Afkorting items 

Architecture vision 
(ARV) 

1. Waardestroomanalyse 
2. Architectuur Principes defin iëren 
3. Operating model defin iëren 
4. Target architectuur (to-be) en Basline architectuur (as -is) 

uitwerken 
5. Werken met cross-functionele teams 

ARV1 
ARV2 
ARV3 
ARV4 
 
ARV5 

ARV1A t/m D 
ARV2A t/m D 
ARV3A t/m D 
ARV4A t/m D 

ARV5A t/m D 

Architecture action plan 
(AAP) 

1. Totaalp lan met alle samenhangende projecten en tijdspad 
2. Inzicht in beïnvloedingen op doorontwikkeling architectuur 

AAP1 
AAP2 

AAP1A t/m D 
AAP2A t/m D 

Architecture outline 
(AO) 

1. Requirements specificeren door Enterprise Architect en 
Projectarchitect 

2. Scope afgestemd met  Enterprise Architect en 
Projectarchitect 

3. Overeenkomst ondertekent door de architecten en andere 
stakeholders  

AO1 
 
AO2 
 
AO3 

AO1A t/m D 
 
AO2A t/m D 
 
AO3A t/m D 

Conceptueel architectuur 
(CA) 

1. Business services op basis van project requirements 
formuleren 

2. Afhankelijkheden bus iness services met andere 
organisatieonderdelen inzichtelijk maken 

3. Aanwezigheid IS services catalogus 
4. Aanwezigheid technisch services catalogus 

CA1 
 
CA2 
 
CA3 
CA4 

CA1A t/m D 
 
CA2A t/m D 
 
CA3A t/m D 
CA4A t/m D 

Logisch architectuur 
(LA) 

1. Logisch applicatie architectuur modelleren 
2. Technisch applicatie architectuur modelleren 
3. Onderscheid maken in verschillende applicatielagen 

LA1 
LA2 
LA3 

LA1A t/m D 
LA2A t/m D 
LA3A t/m D 

Physical architetcure 
(PA) 

1. Evalueren alternatieve oplossingen door technologie 
architect 

2. Modeleren geselecteerde oplossingen in een fysiek 
architectuur 

PA1 
 
PA2 

PA1A t/m D 
 
PA2A t/m D 

Architecture governance 
(AG) 

1. Evalueren project architectuur met domeinarchitect, 
projectarchitect en Enterprise Architect 

2. TOGAF-standaard voor EA Change Management Process 
toepassen bij verandermanagement  

AG1 
 
AG2 

AG1A t/m D 
 
AG2A t/m D 
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Tabel 8: Stakeholderanalyse 

De stakeholderanalyse maakt het mogelijk om de onderzoekspopulatie concreet te maken. Dit zijn alle 
werknemers binnen de caseorganisatie die één van de rollen vervuld die geïdentificeerd zijn bij de 
stakeholderanalyse. Als primaire bron voor het selecteren van de onderzoekseenheden is er gebruik gemaakt 
van het interne netwerk van de experts die gesproken zijn. Via hen is de vragenlijst onder de aandacht 
gebracht bij de onderzoekspopulatie. Aanvullend is er gebruik gemaakt van het intranet waar in verschillende 
groepen een oproep is gedaan voor het invullen van de vragenlijst.  

 

Nr. Functienaam (Mitchell et al., 1997) Belang 

01 Directeur Macht 

Urgentie 

Legitimiteit 

Gaat over geld en middelen t.b.v. digitalisering. 
Onder politieke druk voor goede digitalisering 
van dienstverlening en interne processen. 
Tevens eigenaar van de digitale toepassingen en 
verantwoordelijk voor de correcte uitvoering en 
onderhoud ervan. 

02 Afdelingshoofd  

03 Teamleider 

04 Projectleider ICT Urgentie Projecten en programma’s moeten tijdig 
geleverd worden met de gestelde middelen. 

05 Projectleider 

06 Programmamanager ICT Macht 

Urgentie 

Programmamanagers hebben vaak invloed op 
de opdrachtgevers en daarmee indirect macht 
Programma’s zijn veelal gekoppeld aan politiek-
bestuurlijke doelstellingen. De bijbehorende 
projecten dienen binnen de gestelde tijd en 
middelen geleverd te worden. 

 

07 Programmamanager 

08 Enterprise Architect Macht 

Legitimiteit 

Op basis van kennis  over EA en overkoepelend 
beeld van de architectuur binnen de organisatie 
en de behoefte van de organisatie. Heeft directe 
invloed op de inhoud en resultaat. 

09 Bedrijfsarchitect Legitimiteit Levert input met betrekking tot de eigen 
discipline en geeft daarover advies. 

10 Informatiearchitect Legitimiteit 
Urgentie 

Levert input met betrekking tot de eigen 
discipline en geeft daarover advies. 

Vanuit de eigen discipline verantwoordelijk voor 
de architectuurkaders en het bewaken hiervan.  

11 Clusterarchitect 

12 Domeinarchitect 

13 Applicatie architect 

14 Projectarchitect 

15 Solutionarchitect 

16 Data architect 

17 Strategisch 
informatieadviseur 

Macht 

Legitimiteit 

Levert input met betrekking tot de eigen 
discipline en geeft daarover advies. Heeft 
hiermee invloed op directie en opdrachtgevers. 
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4.3 Resultaten 
Het uitzetten van de vragenlijst heeft als resultaat dat 33 respondenten de vragenlijst hebben ingevuld. Van 
deze 33 respondenten hebben 18 respondenten aangeven kennis te hebben van architectuur. Hiervan 
vervullen 7 respondenten de rol van architect. De link naar de vragenlijst is enerzijds via een aantal experts 
verspreid en anderzijds via het intranet onder de aandacht gebracht bij de onderzoekspopulatie. Het exacte 
aantal benaderde onderzoekseenheden is onbekend, maar minimaal 33. De vragenlijst bestaat uit twee delen.  

Het eerste deel is gericht op de eerste drie fasen van het EA4DT-raamwerk en het tweede deel op de overige 
fasen van het EA4DT-raamwerk. Voor een statistische analyse zijn minimaal 30 respondenten nodig. Met 
slechts 18 respondenten die kennis hebben over architectuur is ervoor gekozen om deze resultaten niet mee te 
nemen in de analyse, omdat dit niet het minimale aantal van 30 respondenten betreft. Concreet betekent dat 
alleen de data over de eerste drie fasen van het EA4DT model zijn geanalyseerd. Dit betreft de fasen die gericht 
zijn op het organisatieniveau. 

De resultaten daarvan zullen in dit hoofdstuk visueel worden weergegeven in grafieken en tekstueel worden 
toegelicht.  

In tabel 9 worden de functies per respondent grafisch weergegeven. De donkergekleurde grafieken geven het 
aantal respondenten per functie weer. De lichtgekleurde grafieken weergeven per functie het aantal 
respondenten dat kennis heeft van architectuur. De grijs gekleurde grafieken geven de architectenfuncties 
weer en de blauwgekleurde geven de niet-architecten functies weer.  

 

Tabel 9: Functieverdeling respondenten 
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4.3.1 Voorbereiding analyse 
Om de data die verkregen zijn in dit onderzoek statistisch te kunnen analyseren is het noodzakelijk om de data 
hiervoor gereed te maken. Om dat te kunnen doen is er op basis van het codeboek uit hoofdstuk 3 een 
datamatrix gemaakt.  

Om de antwoorden van de respondenten te kunnen analyseren zijn binnen de datamatrix de antwoorden op 
de vragen omgezet in nominale schalen (score 1 en 2) en 5-punts Likertschalen (score 1 t/m 5). Als voorbeeld 
worden van de eerste vier respondenten een deel van de volledige matrix getoond in tabel 10.  

 

Tabel 10: Voorbeeld datamatrix 

4.3.2 Betrouwbaarheidsanalyse 
Om de consistentie tussen de verschillende items die bij een specifiek thema horen te toetsen is er een 
betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. Deze analyse bestaat uit de correlatiecoëfficiënt en de 
betrouwbaarheidscoëfficiënt alfa. De correlatiecoëfficiënt meet in hoeverre twee items hetzelfde meten. Bij de 
waarde 1 meten de items hetzelfde. Hierbij is de vuistregel dat er minimaal een waarde van >0.2 moet zijn. De 
betrouwbaarheidscoëfficiënt alfa is ook bekend als Cronbach’s Alfa en meet de mate waarin items hetzelfde 
meten. Bij de waarde 0 meten de items niet hetzelfde en bij de waarde 1 meten de items exact hetzelfde. 
Hierbij is de vuistregel dat er een minimale waarde is van 0.7.  

Bij alle items laat Cronbach’s Alfa een waarde boven de 0.7 zien. De correlatiecoëfficiënt laat bij alle variabelen 
zien dat diverse items een waarde van onder de 0.2 hebben. Dat betekent dat er onvoldoende samenhang is 
tussen desbetreffende items. Echter heeft dit geen negatief effect op de homogeniteit. Het verwijderen van 
deze items zal ook niet resulteren in een significant hogere Cronbach’s Alfa.  

4.3.3 Normaalverdeling 
Met een normaalverdeling wordt inzicht gekregen in de verdeling van de scores op de items. Idealiter ligt het 
merendeel van de scores rond het gemiddelde en zijn de uitschieters evenredig verdeeld aan de zijkanten van 
het gemiddelde. Deze toets is uitgevoerd aan de hand van skewness en kurtosis. Hiermee kan getoetst worden 
of dat de waarden niet te veel uit elkaar liggen.  

Skewness is de maat die aangeeft of een verdeling links- of rechtsscheef verdeeld is ten opzichte van de 
normaalverdeling. Met kurtosis wordt nagegaan of de verdeling een scherpte heeft of vlak is (Doorewaard, 
2019).  In tabel 11 staan de vuistregels van de waardes weergegeven. 

 
Tabel 11: Vuistregels normaalverdeling (Doorenwaard, 2019) 
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Opvallend aan de normaalverdeling is dat bij stelling A, B en D het item architectuurprincipes zowel op 
skweness als kurtosis buiten de vuistregels van -1.0 tot +1 valt.  Dat geldt ook voor het item totaalplan bij 
stelling A en D. En ook voor het item Target- en Baseline architectuur bij stelling D en requirements bij stelling 
B. Deze afwijkingen zijn in tabel 12 in het blauw weergegeven. 

 
Tabel 12: Normaalverdeling 

4.3.4 Regressieanalyse 
Bij het inrichten van dit onderzoek is ervoor gekozen om te onderzoeken wat de meningen zijn van de 
respondenten over de verschillende elementen uit het EA4DT-raamwerk. De insteek is niet om te onderzoeken 
of dat er verbanden zijn tussen verschillende variabelen en eventueel een voorspellende waarde. Dat maakt 
dat voor dit onderzoek geen afhankelijke en onafhankelijke variabelen tegen elkaar afgezet kunnen worden om 
bepaalde effecten te meten. Daardoor is het ook niet mogelijk om een regressieanalyse uit te voeren. 
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4.4 De meningen van de respondenten 
 
4.4.1 Stelling A: Door het toepassen van deze elementen kan de organisatie beter 
anticiperen op interne- en externe veranderingen 
 

Grafiek 1: Meningen van de respondenten over het beter anticiperen op interne- en externe veranderingen 

 
Het eerste dat in grafiek 1 opvalt is dat een groot deel van de respondenten het eens is met alle stellingen. Met 
uitzondering van de laatste stelling. Opvallend bij de laatste stelling is dat 39% van de respondenten het er niet 
mee eens is. En dat een bijna net zo groot deel van de respondenten daar geen duidelijke mening over heeft. 
Voor de overige stellingen geldt ook dat 12% tot 39% van de respondenten geen duidelijke mening heeft over 
de stellingen. Met uitzondering van de laatste stelling is 6% tot 12% van de respondenten het niet eens met de 
stelling.   
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4.4.2 Stelling B: Door het toepassen van deze elementen kan de organisatie IT-middelen 
makkelijker hergebruiken 

Grafiek 2: Meningen van de respondenten over het beter kunnen hergebruiken van IT-middelen 

Wat in grafiek 2 opvalt is dat een groot deel van de respondenten het eens is met alle stellingen. Met 
uitzondering van de laatste stelling. Tegelijkertijd valt het op dat bij zes stellingen een groot deel van de 
respondenten geen duidelijke mening heeft over de stellingen. Het gaat hierbij per stelling om 30% tot 46% van 
de respondenten. Bij de items operating model, inzicht beïnvloeding architectuur en overeenkomst gaat het 
om meer dan 40%. Hierbij valt ook op dat slechts 18% van de respondenten het eens is met deze stelling. 
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4.4.3 Stelling C: Door het toepassen van deze elementen kan de organisatie de impact van 
veranderingen op de architectuur van andere domeinen verkleinen 

Grafiek 3: Meningen van de respondenten over het verkleinen van de impact van veranderingen op de architectuur van andere domeinen 

Ook in grafiek 3 is het opvallend dat er een grote groep respondenten geen duidelijk mening heeft over de 
eerste vijf stellingen. Het gaat hierbij om 36% tot 45% van de respondenten. Bij de vier stellingen erna is meer 
dan 50% van de respondenten het met de stellingen eens. Bij de laatste stelling is slechts 24% van de 
respondenten het met de stelling eens. Hierbij valt ook op dat 39% van de respondenten het er niet mee eens 
is. 
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4.4.4 Stelling D: Door het toepassen van deze elementen kan de organisatie en IT beter op 
elkaar worden afgestemd 

Grafiek 4: Meningen van de respondenten over het beter op elkaar afstemmen van de organisatie en IT 

In grafiek 4 is duidelijk te zien dat bij de meeste stellingen een groot deel van de respondenten het eens is met 
de stelling. Bij de laatste stelling is wederom te zien dat een klein deel van de respondenten het eens is met de 
stelling. Een bijna net zo grote groep respondenten heeft aangegeven het niet eens te zijn met de laatste 
stelling.  
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4.4.5 Verschil tussen de respondenten met kennis van architectuur en respondenten zonder 
kennis van architectuur 
Op het moment dat de respondenten worden gegroepeerd in respondenten met kennis over architectuur en 
respondenten zonder kennis over architectuur en de gemiddelde scores met elkaar worden vergeleken, dan 
vallen er een aantal zaken op. Allereerst valt het op dat er weinig verschil is de scores tussen de twee groepen. 
Daarnaast valt het op dat de scores gemiddeld genomen tussen de 3,50 en 4 liggen. Met andere woorden 
tussen eens noch eens en mee eens. Dat zou kunnen impliceren dat de respondenten geen duidelijke mening 
hebben over met name stelling B en C. Of dat de stellingen voor hen niet helder genoeg waren, waardoor ze 
geen duidelijke mening konden gegeven.  

 

Grafiek 5: Gemiddelde scores per stelling van respondenten met kennis van architectuur en zonder architectuur 

In tabel 13 zijn de respondenten ingedeeld in vijf verschillende type stakeholders volgens de indeling van 
(Mitchell et al., 1997). 

 
Tabel 13: Type stakeholders 

 

 

 

 

 

 

Type stakeholder Aantal stakeholders 

Veeleisende stakeholder 7 

Dominante stakeholder 10 

Gevaarlijke stakeholder 2 

Afhankelijke stakeholder 10 

Ultieme stakeholder 4 

Totaal 33 
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Wanneer er wordt ingezoomd op de meningen van deze verschillende type stakeholders, dan valt het op dat 
hun meningen gemiddeld genomen dicht bij elkaar liggen. Ook hier geldt dat de scores gemiddeld genomen 
tussen de 3,50 en 4 liggen. 

De dominante stakeholders scoren over alle stellingen gemiddeld tussen de 3,67 en 3,87.  De veeleisende 
stakeholders scoren gemiddeld tussen de 3,33 bij stelling C en tussen de 3,59 en 3,71 bij de overige stellingen. 
Bij stelling C neigen zij naar eens noch oneens. De gevaarlijke stakeholders scoren gemiddeld 3,35 bij stelling B 
en gemiddeld tussen de 3,50 en 3,60 bij de overige stellingen. Bij stelling C neigen zij naar eens noch oneens. 
De afhankelijke stakeholders scoren gemiddeld tussen de 3,50 en 3,69 bij stelling A en D. Bij stelling B en C 
neigen zij meer naar eens noch oneens met een score tussen 3,37 en 3,41. Dat geldt ook voor de ultieme 
stakeholders. Zij scoren bij stelling A en D gemiddeld 3,90 en 3,75. Bij stelling B en C scoren zij gemiddeld 3,23 
en 3,13.  

Over het algemeen scoren alle stakeholders bij stelling A en D dichtbij 4. Daarmee geven zij aan het eens te zijn 
met de stelling. Echter is dat anders bij stelling B en C. Bij stelling B scoren de veeleisende en dominante 
stakeholders dichtbij 4. De overige stakeholders scoren dichtbij 3. Bij stelling C scoren de dominante en 
gevaarlijke stakeholders dichtbij 4. De overige stakeholders scoren dichtbij 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 6: De gemiddelde scores van de respondenten over stelling A t/m D ingedeeld in stakeholdergroepen   
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4.5 Samenvatting resultaten 
Bij stelling A, B en D zijn de respondenten het over het algemeen eens met de stellingen. Tegelijkertijd is er bij 
deze stellingen een relatief grote groep die geen duidelijke mening hierover heeft. Bij stelling C zijn de 
respondenten het minder eens ten opzichte van de overige stellingen en ook hier heeft een grote groep geen 
duidelijke mening. Wanneer per stelling naar de gemiddelde scores wordt gekeken dan valt het op dat de 
respondenten gemiddeld genomen het eens zijn met stelling A en D. Bij stelling B en C wordt er iets lager 
gescoord, maar ook daar liggen de scores dicht bij het eens zijn met de stelling. Datzelfde valt ook op als er 
wordt gekeken naar de scores per type stakeholder bij stelling A en D. Bij stelling B en D zijn de verschillen 
tussen type stakeholder wat groter. In onderstaand tabel worden de resultaten per stelling weergegeven. 

 
Tabel 14: Samenvatting en conclusie resultaten 

Om ervoor te zorgen dat dit onderzoek valide is, is er gekozen voor een systematisch onderzoeksopzet. Dit 
onderzoek is opgesplitst in twee delen. Eerst heeft er een literatuuronderzoek plaatsgevonden en daarna een 
empirisch onderzoek.  

Stelling A 

Door het toepassen van de elementen uit het EA4DT-raamwerk kan de organisatie beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

Resultaten Met uitzondering van het element “overeenkomst”  is het merendeel van de respondenten 
het eens met deze stelling. Daarnaast valt het op dat een redelijk groot deel van de 
respondenten geen duidelijke mening heeft over het toepassen van de elementen 
“architectuurprincipes” en “ operating model”.  

Stelling B 

Door het toepassen van de elementen uit het EA4DT-raamwerk kan de organisatie IT-middelen 
makkelijker hergebruiken. 

Resultaten Met uitzondering van het element “ overeenkomst”  is het merendeel van de respondenten 
het eens met deze stelling. Daarnaast valt het op dat een redelijk groot deel van de 
respondenten geen duidelijke mening heeft over het toepassen van de elementen “ 
“waardestroomanalyse”, “ operating model”, “target- en baseline architectuur”, “cross-
functionele teams”, “inzicht beïnvloeding architectuur” en “overeenkomst” Desondanks zijn 
de meeste  respondenten het eens met deze stelling met uitzondering van de elementen 
“operating  model” en “ overeenkomst”. 

Stelling C 

Door het toepassen van de elementen uit het EA4DT-raamwerk kan de organisatie de impact van 
veranderingen op de architectuur van andere domeinen verkleinen. 

Resultaten Bij alle  elementen is  te zien dat veel respondenten geen duidelijke mening hierover hebben. 
Bij de  eerste vier elementen is het zelfs zo dat het aantal respondenten dat eens is  met deze 
stelling minder dan 50% is. Voor de vijf  stelling daarop geldt dat een merendeel van de 
respondenten het ermee eens is . Wederom is  te zien dat bij het laatste element slechts een 
klein deel van de respondenten het ermee eens is.  

Stelling D 

Door het toepassen van de elementen uit het EA4DT-raamwerk kan de organisatie en IT beter op elkaar 
worden afgestemd. 

Resultaten Met uitzondering van het element “overeenkomst” is het merendeel van de respondenten 
het eens te  met deze stelling.  
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Hierbij zijn alle benodigde stappen doorlopen om een goede analyse uit te kunnen voeren op de resultaten van 
het empirisch onderzoek. In deze paragraaf zal er worden teruggeblikt op het empirisch onderzoek en de 
resultaten. Het raamwerk dat in dit empirisch onderzoek is voorgelegd aan de stakeholders is het EA4DT-
raamwerk. Door de tien verschillende elementen uit het de eerste drie fasen van het EA4DT model te koppelen 
aan digitaliseringsprojecten is er een goede basis om EA op een praktische wijze toe te passen bij het begin van 
een project. In tabel 8 in hoofdstuk 4 staan deze tien elementen weergegeven. 

Dit model kent diverse elementen op onder andere organisatieniveau die zouden moeten bijdragen aan:  

A. Beter anticiperen op interne- en externe veranderingen. 
B. IT-middelen makkelijker hergebruiken. 
C. De impact van veranderingen op de architectuur van andere domeinen verkleinen. 
D. Organisatie en IT beter op elkaar afstemmen. 

Het toepassen hiervan kan de organisatie helpen om beter te anticiperen op interne- en externe 
veranderingen, makkelijker hergebruiken van IT-middelen, de impact van veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleinen en om de organisatie en IT beter op elkaar af te stemmen. Om dit te toetsen bij 
de stakeholders binnen de case-organisatie is er gebruik gemaakt van een vragenlijst. Deze vragenlijst is 
opgesteld aan de hand van een 5-punts Likertschaal. Met gebruik van een 5-punts Likertschaal zijn alle tien 
elementen uit de eerste drie fasen van het EA4DT-raamwerk gekoppeld aan de resultaten die hierboven 
genoemd zijn bij A t/m D. Met het toepassen van een 5-punts Likertschaal wordt de respondenten geen ruimte 
geboden voor eigen inbreng op de stellingen. Dat betekent dat zij geen toelichting kunnen geven op de keuze 
die zij hebben gemaakt.  

Met dit empirisch onderzoek is er vooral gekeken naar de meningen van de stakeholders over het effect van de 
tien elementen op de resultaten die genoemd zijn bij A t/m D. Bij de kwantitatieve analyse zijn de benodigde 
stappen uitgevoerd om een analyse mogelijk te maken.  

De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat de respondenten het gemiddeld genomen het vooral eens zijn 
met stelling A en D. Bij stelling B en C ligt dat dicht bij het hebben van geen mening over desbetreffende 
stellingen. Bij deze stellingen liggen de aandachtspunten op IT-middelen hergebruiken en impact van de 
veranderingen op architectuur. Dat de respondenten hier geen duidelijke mening over hebben kan te maken 
hebben met dat de overige fasen van het EA4DT model niet zijn meegenomen in de analyse. Deze fasen zijn 
namelijk meer technisch en architectonisch van aard. De elementen uit deze fasen zouden wellicht meer 
impact kunnen hebben op het hergebruiken van IT-middelen en het verkleinen van de impact van 
veranderingen op de architectuur van andere domeinen.  

Dit onderzoek kent wel een aantal beperkingen. De resultaten uit dit onderzoek laten vooral zien wat de 
meningen van de respondenten zijn met betrekking tot de tien elementen in relatie tot de genoemde stellingen 
A t/m D. In dit onderzoek zijn er geen onafhankelijke variabelen en afhankelijke variabelen met bijbehorende 
indicatoren tegen elkaar opgezet. Hierdoor kunnen de meningen van de respondenten vooral gezien worden 
als een waarneming, maar kunnen er niet direct verbanden worden gelegd. Daarnaast zijn er door het 
ontbreken van voldoende respondenten alleen de resultaten van de eerste drie fasen van het EA4DT 
geanalyseerd. Een verdiepend kwalitatief onderzoek zou een goede oplossing zijn geweest om de meningen 
over de overige fasen te analyseren. Echter door het gebrek aan tijd, was dat geen optie. Dat zou wel 
interessant kunnen zijn voor een vervolgonderzoek.  

Gezien het aantal respondenten en de veelzijdigheid in hun achtergronden zijn de resultaten niet 
representatief voor zowel binnen de caseorganisatie als daarbuiten. Daarvoor is verdiepend onderzoek nodig. 
Dit onderzoek laat wel zien dat het toepassen van de elementen van het EA4DT wel potentie heeft binnen een 
gemeentelijke organisatie. Echter is er vervolgonderzoek nodig om daar concrete conclusies aan te kunnen 
verbinden. 
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5 Discussie, conclusie en aanbevelingen 
 

5.1 Discussie 
Het onderzoek laat zien dat digitale transformaties grote uitdagingen met zich meebrengen voor organisaties 
en dat er een cultuur is die ervoor openstaat om te innoveren (Gurbaxani & Dunkle, 2019). Een heldere visie en 
strategie voor een digitale transformatie is daarvoor noodzakelijk. Een belangrijke rol daardoor is weggelegd 
voor het management die er ook van bewust moeten zijn dat het een veranderopgave met zich meebrengt 
(Gurbaxani & Dunkle, 2019). Ook is het van belang dat het duidelijk is welke vaardigheden en kennis de 
organisatie nodig heeft om de digitale transformatie mogelijk te kunnen maken en om met de nieuwe 
technologieën te kunnen werken (Hoogervorst, 2004). Op het moment dat er wordt besloten om EA in te 
zetten, dan is er allereerst commitment nodig (Ansyori et al., 2018) evenals een ervaren EA team (Ting, 2020). 
EA zorgt onder andere voor een betere afstemming tussen de verschillende stakeholders (Jusuf & Kurnia, 
2017). Maar dan moet er wel een keuze worden gemaakt uit een EA-raamwerk dat daarbij gaat helpen. En die 
keuze is lastig voor organisaties, omdat er maar liefst 33 EA-raamwerken zijn (Bui, 2017). 

Kijkend naar het EA4DT-raamwerk (Rozo Carreño, 2020), dan kan dat een uitkomst bieden voor gemeentelijke 
organisaties. Dit wordt ook bevestigd door de uitkomsten van de stellingen. De elementen die terugkomen in 
verschillende fasen die in het raamwerk genoemd en bevestigd worden door de respondenten laten sterke 
overeenkomsten zien met de resultaten van het literatuuronderzoek. 

Dit onderzoek heeft onderzocht of dat het EA4DT-raamwerk een raamwerk is dat bij een gemeente toegepast 
zou kunnen worden. Digitaliseringsprojecten kennen volgens dit raamwerk zeven fasen. Er is per fase getoetst 
welke elementen uit het EA4DT-raamwerk bij zou kunnen dragen aan: 

A. Beter anticiperen op interne- en externe veranderingen. 
B. IT-middelen makkelijker hergebruiken. 
C. De impact van veranderingen op de architectuur van andere domeinen verkleinen. 
D. Organisatie en IT beter op elkaar afstemmen. 

In deze paragraaf worden een aantal aandachtspunten in relatie tot het onderzoek besproken. 

Constructvaliditeit 
Middels een stakeholderanalyse is de doelgroep in kaart gebracht en zijn er drie experts gevraagd om feedback 
te geven op de vragenlijst en zijn de vragen voorzien van een toelichting. Op basis van hun feedback is de 
vragenlijst op een aantal punten aangepast. Het ging daarbij vooral om het verduidelijken van de vraag door bij 
een aantal vragen een toelichting toe te voegen. Daar er veel respondenten geen duidelijke mening hadden 
over verschillende vragen, kan dat een indicatie zijn dat de vragen toch niet altijd duidelijk genoeg waren. 
Wellicht had de groep van experts een betere afspiegeling moeten zijn van de totale onderzoekspopulatie.  

Interne validiteit  
Om de interne validiteit te vergroten is er bij de literatuurstudie zoveel mogelijk gebruik gemaakt van peer-
reviewed literatuur. Met betrekking tot het empirisch onderzoek is er een vragenlijst gemaakt die gebaseerd is 
op het EA4DT-raamwerk.  
 
Externe validiteit  
De externe validiteit gaat over in hoeverre de resultaten van het onderzoek generaliseerbaar zijn. In hoofdstuk. 
3 zijn de genomen stappen zo duidelijk als mogelijk beschreven. Daarnaast is dit onderzoek uitgevoerd in een 
grote gemeentelijke organisatie. Gezien de onderzoekspopulatie en het type organisatie is het de vraag of dat 
dit onderzoek in een andere soortgelijke omgeving uitgevoerd kan worden met dezelfde resultaten als 
uitkomst. Aanvullend onderzoek zou dat inzichtelijk moeten kunnen maken. 
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Betrouwbaarheid 
De vragenlijst is gebaseerd op het EA4DT-raamwerk en alle stappen van dit onderzoek zijn beschreven. 
Hierdoor is het mogelijk om dit onderzoek te repliceren. Daarnaast is de vragenlijst vooraf voorgelegd aan 
experts en is een stakeholderanalyse uitgevoerd. Hiermee is getracht de kans op meetfouten te verminderen. 
Om de kans op sociaal wenselijke antwoorden te verkleinen kon het invullen van de vragenlijst alleen anoniem. 
De data die verzameld zijn, zijn kwantitatief van aard. De stappen die doorlopen zijn bij de analyse zijn 
beschreven. Aandachtspunt is wel het minimale aantal respondenten. Het is aannemelijk dat de resultaten bij 
herhaling enigszins kunnen afwijken.  

Ethische aspecten 
De respondenten hebben geheel vrijwillig en anoniem deelgenomen aan dit onderzoek. Hierbij is respectvol en 
vertrouwelijk omgegaan met de respondenten en hun inbreng. Op geen enkele wijze is er druk uitgeoefend op 
de respondenten. Ook zijn er geen financiële middelen ingezet. De data in dit onderzoek zijn vertrouwelijk in 
behandeling genomen.  

5.2 Conclusie 
Het doel van het literatuuronderzoek en empirisch onderzoek is het beantwoorden van de centrale vraag:   

 
Kunnen gemeenten gebruik maken van een bestaand EA-raamwerk ter ondersteuning van hun 

digitaliseringsprojecten? 

 
Om antwoord te geven op deze centrale vraag is het onderzoek verdeeld in een literatuuronderzoek en 
empirisch onderzoek. Hierbij zijn verschillende deelvragen geformuleerd. De deelvragen van het 
literatuuronderzoek zijn beantwoord in hoofdstuk 2. Uit dit literatuuronderzoek is een conceptueel model 
ontwikkeld dat gebaseerd is op het EA4DT-raamwerk. Dit heeft geresulteerd in een aantal stellingen die in de 
praktijk zijn voorgelegd aan stakeholders die betrokken zijn bij digitaliseringsprojecten in een grote 
gemeentelijke organisatie. De stakeholders die betrokken zijn bij digitaliseringsprojecten zijn in hoofdstuk 4.1 
beschreven. Deze stakeholders komen voort uit het EA4DT-raamwerk. Daarnaast zijn er stakeholders met een 
managementrol toegevoegd (Van Der Raadt et al., 2008).  

Tabel 15 laat een algemeen beeld zien van de meningen van de respondenten zoals dit beschreven is in 
hoofdstuk 4.  Onder in de tabel worden de kleurcodes toegelicht. In paragraaf 5.1.1 t/m 5.1.4 zal per stelling de 
conclusie worden besproken.  
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Tabel 15: Algemeen beeld respondenten per stelling 

5.2.1 Conclusie stelling A: Door het toepassen van de elementen uit het EA4DT-raamwerk 
kan de organisatie beter anticiperen op interne- en externe veranderingen. 
Er kan voorzichtig geconcludeerd worden dat deze stelling bevestigd is met uitzondering van het element 
“overeenkomst”. De verwachting is dat als deze elementen worden toegepast bij digitaliseringsprojecten, de 
organisatie beter kan anticiperen op interne- en externe veranderingen. 

5.2.2 Conclusie stelling B: Door het toepassen van de elementen uit het EA4DT-raamwerk 
kan de organisatie IT-middelen makkelijker hergebruiken. 
Er kan voorzichtig geconcludeerd worden dat deze stelling bevestigd is met uitzondering van de elementen 
“Operating Model” en “overeenkomst”. De verwachting is dat als deze elementen worden toegepast bij 
digitaliseringsprojecten, de organisatie IT-middelen makkelijker kan hergebruiken. Echter geldt als 
kanttekening wel dat er hierover mogelijk twijfel is bij zes elementen. 

5.2.3 Conclusie stelling C: Door het toepassen van de elementen uit het EA4DT-raamwerk 
kan de organisatie de impact van veranderingen op de architectuur van andere domeinen 
verkleinen. 
Er kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de respondenten het eens zijn met de stelling en dat deze wordt 
bevestigd daar waar het gaat om de elementen “cross-functionele teams”, “totaalplan”, “Inzicht beïnvloeding 
architectuur”, “requirements” en “scope”. Wel met als kanttekening dat ook hier een grote groep 
respondenten geen duidelijke mening heeft. Voor wat betreft de elementen “waardestroomanalyse”, 
“architetcuurprincipes”, “operating model” en “target- en baseline architetcuur” geldt dat deze niet bevestigd 
kan worden door de grote groep respondenten die daar geen duidelijke mening over hebben en omdat de 
groep respondenten dat het ermee eens is kleiner dan 50% is. Dat laatste geldt ook voor het element 
“overeenkomst” met als aanvulling dat een grote groep respondenten het hier niet mee eens is. 

 Stelling 

Variabele Indicator A B C D 

Architecture 
Vision 

Waardestroomanalyse     

Architectuur Principes definiëren     

Operating model definiëren     

Target architectuur (to-be)  en Basline architectuur (as-is) uitwerken     

Werken met cross-functionele teams     

Architetcure 
Action Plan 

Totaalplan met alle samenhangende projecten en tijdspad     

Inzicht in beïnvloedingen op doorontwikkeling architectuur     

Architetcure 
Outline 

Requirements specificeren door Enterprise Architect en Projectarchitect     

Scope afgestemd met Enterprise Architect en Projectarchitect     

Overeenkomst ondertekent door de architecten en andere stakeholders     

 Respondenten zijn het hier mee eens 

 Respondenten hebben hier geen duidelijke mening over 

 Respondenten zijn het hier niet mee eens 
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5.2.4 Conclusie stelling C: Door het toepassen van de elementen uit het EA4DT-raamwerk 
kan de organisatie de impact van veranderingen op de architectuur van andere domeinen 
verkleinen. 
Er kan voorzichtig geconcludeerd worden dat deze stelling bevestigd is met uitzondering van het element 
“overeenkomst”. De verwachting is dat als deze elementen worden toegepast bij digitaliseringsprojecten, de 
impact van veranderingen op de architectuur van andere domeinen wordt verkleind.  
 
5.2.5 Algemene conclusie 
Dit onderzoek laat zien dat door het toepassen van de elementen uit het EA4DT-raamwerk gemeentelijke 
organisaties zouden kunnen digitaliseren met behulp van dit raamwerk. Het helpt de organisatie vooral bij het 
beter anticiperen op interne- en externe veranderingen en het beter op elkaar afstemmen van de organisatie 
en IT. Het draagt ook zeker bij het makkelijker hergebruiken van IT-middelen en het helpt om de impact van 
veranderingen op de architectuur van andere domeinen te verkleinen. Echter laat de reacties van de 
respondenten zien, dat in dat geval niet alle elementen evenveel waarde leveren aan die specifieke 
doelstellingen. 

Het toepassen van het EA4DT-raamwerk laat zien veel potentie te hebben om in de praktijk te worden 
toegepast bij digitaliseringsprojecten binnen gemeenten. Echter kan hiermee de centrale vraag niet volledig 
beantwoord worden. Meer verdiepend onderzoek is nodig om te toetsen of dat dit raamwerk geschikt is voor 
gemeenten bij hun digitaliseringsprojecten. 

 
Kunnen gemeenten gebruik maken van een bestaand EA-raamwerk ter ondersteuning van hun 

digitaliseringsprojecten? 

 

5.3 Aanbevelingen voor de praktijk  
De grote groepen respondenten die geen duidelijke mening hadden kunnen niet worden genegeerd. Voor het 
succesvol werken onder EA is het noodzakelijk dat er onder andere kennis is over EA en digitale transformaties 
(Dang & Pekkola, 2017; Gurbaxani & Dunkle, 2019; Rouhani et al., 2019).  

Het beter kunnen anticiperen op interne- en externe veranderingen veroorzaakt door digitalisering is één van 
de knelpunten bij gemeenten. De respondenten zijn het voor een groot deel ermee eens met de 
toepasbaarheid van de elementen uit het EA4DT-raamwerk. Echter vraagt dit wel om een duidelijke visie vanuit 
het topmanagement over de digitale behoeften van de organisatie en dat er commitment is voor het toepassen 
van EA (Gurbaxani & Dunkle, 2019) (Ansyori et al., 2018).  

5.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Het toepassen van het EA4DT model binnen een gemeentelijke organisatie bij digitaliseringsprojecten kan 
interessante mogelijkheden bieden voor gemeenten. Verder onderzoek over het toepassen van dit model 
binnen een gemeentelijke organisatie is nodig om erachter te komen of dat dit model toepasbaar is binnen de 
context van een gemeente met bijbehorende complexiteit op het domein van IT, architectuur, organisatie en 
politiek bestuurlijke omgeving. Aanvullend onderzoek zou ook kunnen aantonen of dat het toepassen van dit 
model generaliseerbaar is binnen de gemeentelijke context. 
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6 Reflectie 
EA. Een leuk, maar lastig onderwerp. Het zorgvuldig opzetten van het onderzoek was een intensief proces. Er is 
veel informatie te vinden over EA en mijn insteek was om het te koppelen aan digitale transformaties binnen 
een gemeentelijke organisatie. Het was een enorme zoektocht om tot een gedegen probleemstelling en 
centrale vraag te komen.  

Het was een zoektocht wat ik concreet uit de literatuur wilde gaan gebruiken om te meten wat ik wilde meten. 
Dat maakt dat de nodige aanpassingen moesten worden doorgevoerd om tot een goed onderzoek te komen. 
Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een conceptueel model dat gebaseerd is op het EA4DT-raamwerk. Dit 
raamwerk moest vervolgens vertaald worden naar een vragenlijst om de toepasbaarheid van dat model in een 
gemeentelijke organisatie te toetsen in de praktijk. Om tot een gedegen onderzoek te komen zijn alle stappen 
van het onderzoeksproces beschreven en gedocumenteerd. Dat maakt dat dit onderzoek generaliseerbaar is.  
 
Door op basis van het literatuuronderzoek een stakeholderanalyse uit te voeren is de relevante 
onderzoekspopulatie inzichtelijk gemaakt. Om te weten tot welke type stakeholder de respondenten horen, 
hebben zij moeten aangeven welke rol zij vervullen. De vragenlijst die gebruikt is bij dit onderzoek is gebaseerd 
op het EA4DT-raamwerk. De vragen die gebruikt zijn, zijn zelf geformuleerd en daardoor onderhevig aan 
fouten. Om te voorkomen dat de vragenlijst niet goed werd begrepen of niet klopt is deze getoetst bij een 
aantal experts alvorens deze breed werd gedeeld met de onderzoekspopulatie. Hun feedback is gebruikt om de 
vragenlijst te optimaliseren. Hierna is de vragenlijst gedeeld met de onderzoekspopulatie. Opvallend bij de 
resultaten is dat er relatief veel respondenten zijn geweest die geen duidelijke mening hadden op de stellingen. 
Het kan zijn dat de stellingen niet duidelijk genoeg waren voor hen. Dit had wellicht kunnen worden 
voorkomen als de groep van experts uit meerdere type stakeholders bestond. En door de stakeholders meer 
direct te benaderen in plaats via de algemenere kanalen.  

Het was de bedoeling om de resultaten over alle fasen van het EA4DT-raamwerk te analysen. Voor de eerste 
drie fasen was architectonisch kennis niet noodzakelijk. Die stellingen zijn door 33 respondenten beantwoord. 
Bij de stellingen over de overige fasen was architectonisch kennis wel noodzakelijk. Daar hebben minder dan 
33 respondenten hun mening over gegeven. Toen is besloten om die resultaten niet mee te nemen in de 
analyse.  

Desondanks is dit onderzoek van toegevoegde waarde voor de literatuur. Het laat zien dat het toepassen van 
het EA4DT-raamwerk potentie kan hebben in een gemeentelijke organisatie. Verder verdiepend onderzoek kan 
per fase meer inzicht bieden over de toepasbaarheid en de toegevoegde waarde hiervan.
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Bijlage 1 Toelichting stakeholders 
 

Latente stakeholder Toelichting Eigenschappen 

Slapende stakeholder Dit type stakeholder heeft veel macht, maar is verder niet of 
nauwelijks verbonden aan de organisatie.  

Macht 

Discretionaire 
stakeholder 

Dit type stakeholder heeft geen urgentie of macht. Vanuit 
legitimiteit zullen zij alsnog invloed kunnen uitoefenen.  

Legitimiteit 

Veeleisend stakeholder Dit type stakeholder wordt gekenmerkt door de eigenschap 
urgentie, maar heeft verder geen legitimiteit en macht. Dit 
kunnen individuen zijn die aandacht vragen voor bepaalde 
zaken en invloed kunnen uitoefenen op stakeholders die wel 
macht of legitimiteit hebben.  

 

Urgentie 

Aanstaande 
stakeholder 

Toelichting Eigenschappen 

Dominante stakeholder Dit type stakeholder heeft invloed in de organisatie door de 
combinatie van macht en legitimiteit.  

Macht, 
legitimiteit 

Afhankelijke 
stakeholders 

Dit type stakeholder is afhankelijk van andere stakeholders in 
verband met de macht die anderen hebben. Kenmerkend aan 
dit type stakeholder is dat zij de eigenschappen urgentie en 
legitimiteit hebben. In een organisatie kunnen dat 
bijvoorbeeld werknemers zijn die door digitale transformaties 
anders moeten gaan werken of andere skills nodig hebben 
hun werk te kunnen blijven uitvoeren.   

Urgentie, 
legitimiteit 

Gevaarlijke stakeholders Dit type stakeholder heeft de eigenschappen urgentie en 
macht. Hierdoor kan dit type stakeholder gevaarlijk zijn.  

Urgentie, macht 

Definitieve 
stakeholders 

Toelichting Eigenschappen 

Definitieve stakeholders Dit type stakeholder wordt gekenmerkt door de 
eigenschappen urgentie, macht en legitimiteit. Een voorbeeld 
hiervan is het topmanagement. 

Urgentie, macht, 
legitimiteit 

 
Stakeholder categorieën (Mitchell et al., 1997) 

  



 

Bijlage 2 Resultaten zoekopdracht 
 

Deelvraag Zoektermen Publicatieperiode Datum zoekactie Aantal artikelen URL 

1 
(TitleCombined:(Digital 
transformation)) AND (public 
sector) 

Na 2017 14-11-2020 52 Link 

1 
(Definition Digital 
transformation) AND (public 
sector) 

Na 2017 14-11-2020 35 Link 

1 

(Definition “Digital 
Transformation” "public 
sector") AND 
(TitleCombined:("Digital 
Transformation")) 

Na 2017 14-11-2020 2 Link 

1 
(TitleCombined:(Digital 
transformation)) AND 
(TitleCombined:(Successful)) 

Na 2017 14-11-2020 9 Link 

      

      

2 allintitle: enterprise 
architecture success factors 

Na 2017 14-11-2020 29 Link 

2 allintitle: enterprise 
architecture digital 
transformation 

Na 2017 14-11-2020 26 Link 

      

      

3 (TitleCombined:(Enterprise 
Architecture)) AND (digital 
transformation) AND 
(municipality) 

Na 2017 14-11-2020 2 Link 

3 allintitle: enterprise 
architecture municipality 

Na 2017 14-11-2020 3 Link 

 

Tabel 2: resultaten zoekopdrachten 
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Nr. Artikel Zoekactie URL 
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transformation) 

Link 

1 Vial, Gregory (06.2019). "Understanding digital transformation: A 
review and a research agenda". The journal of strategic information 
systems (0963-8687), 28 (2), p. 118. 

(Definition Digital 
transformation) AND 
(public sector) 

Link 

1 Tomičić Pupek, Katarina (06.2019). "Smart city initiatives in the 
context of digital transformation scope, services and technologies 
Inicijative “pametnih gradova” u kontekstu digitalne transformacije 
opseg, usluge i tehnologije". Management (1846-3363), 24 (1), p. 39. 

Sneeuwbal Link 

1 Gurbaxani, Vijay (09.2019). "Gearing Up For Successful Digital 
Transformation". MIS quarterly executive (1540-1960), 18 (3), p. 
209. 

allintitle: digital 
transformation 
successful 

Link 

2 Vial, Gregory (06.2019). "Understanding digital transformation: A 
review and a research agenda". The journal of strategic information 
systems (0963-8687), 28 (2), p. 118. 
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(public sector) 
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the age of digital transformation. 
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Government, 15(2). 

allintitle: enterprise 
architecture public 
sector 

Link 
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Bijlage 4 Vragenlijst 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

Bijlage 5 Overzicht stakeholders 
 

Functie Type stakeholder Kenmerken 

Projectleider ICT Veeleisend Urgentie 

(Strategisch) informatieadviseur Dominant Macht/legitimiteit 

Adviseur digitale dienstverlening Dominant Macht/legitimiteit 

Enterprise Architect Dominant Macht/legitimiteit 

Security Officer Dominant Macht/legitimiteit 

Jurist Dominant Macht/legitimiteit 

Privacy Officer Dominant Macht/legitimiteit 

Programmamanager ICT Gevaarlijk Macht/legitimiteit 

Programmamanager Gevaarlijk Macht/legitimiteit 

Clusterarchitect Afhankelijk Legitimiteit/urgentie 

Projectarchitect Afhankelijk Legitimiteit/urgentie 

Vraagwijzer consulent Afhankelijk Legitimiteit/urgentie 

Projectarchitect Afhankelijk Legitimiteit/urgentie 

Procesanalist Afhankelijk Legitimiteit/urgentie 

Software bouwer Afhankelijk Legitimiteit/urgentie 

Clusterarchitect Afhankelijk Legitimiteit/urgentie 

Informatiearchitect Afhankelijk Legitimiteit/urgentie 

Agile coach Afhankelijk Legitimiteit/urgentie 

Directeur Ultiem Macht/legitimiteit/urgentie 

Teamleider Ultiem Macht/legitimiteit/urgentie 

 

  



 

Bijlage 6 Statistische analyse 
 
Means 
 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen.  * 
Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen.  * 
Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 



 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen.  * 
Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

 

Report 

Stakeholder 

Door bij nieuwe 
projecten een 
waardestroomanalys
e uit te voeren 
kunnen we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Door bij nieuwe 
projecten de 
architectuurprincipes 
te definiëren kunnen 
we beter anticiperen 
op interne- en 
externe 
veranderingen. 

Door bij nieuwe 
projecten het 
Operating Model te 
definiëren kunnen 
we beter anticiperen 
op interne- en 
externe 
veranderingen. 

Door bij nieuwe 
projecten een target 
architectuur (soll) en 
Basline architectuur 
(Ist) uit te werken 
kunnen we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Door bij nieuwe 
projecten te werken 
met cross-
functionele teams 
kunnen we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Veeleisende stakeholder Mean 3.00 3.57 3.43 3.86 4.43 

N 7 7 7 7 7 

Dominante stakeholder Mean 3.90 3.70 4.10 3.90 4.20 

N 10 10 10 10 10 

Gevaarlijke stakeholder Mean 3.50 4.00 4.00 3.50 5.00 

N 2 2 2 2 2 

Afhankelijke stakeholder Mean 3.60 3.40 3.70 2.90 3.80 

N 10 10 10 10 10 

Ultieme stakeholder Mean 4.00 4.25 4.00 4.25 3.75 

N 4 4 4 4 4 

Total Mean 3.61 3.67 3.82 3.61 4.12 

N 33 33 33 33 33 

 

Report 

Stakeholder 

Door bij nieuwe 
projecten een 
totaalplan te maken 
met daarin alle 
samenhangende 
projecten en het 
tijdspad om de 
beoogde 
architectuur te 
realiseren kunnen 
we beter anticiperen 
op interne- en 

Door inzichtelijk te 
maken wat de 
doorontwikkeling 
van de architectuur 
kan beïnvloeden 
kunnen we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Als de requirements 
van het project door 
de Enterprise 
Architect en de 
Projectarchitect 
worden 
gespecificeerd 
kunnen we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Als de scope van het 
project in overleg 
tussen de Enterprise 
Architect en 
Projectarchitect 
wordt vastgesteld 
kunnen we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Door bij alle 
projecten een 
overeenkomst met 
daarin hetgeen dat 
moet worden 
opgeleverd te laten 
ondertekenen door 
de architecten en 
stakeholders van het 
project kunnen we 
beter anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 



 

externe 
veranderingen. 

Veeleisende stakeholder Mean 4.29 4.43 3.29 3.14 3.00 

N 7 7 7 7 7 

Dominante stakeholder Mean 3.80 4.10 3.60 3.80 2.90 

N 10 10 10 10 10 

Gevaarlijke stakeholder Mean 4.00 4.50 2.50 2.50 2.50 

N 2 2 2 2 2 

Afhankelijke stakeholder Mean 4.00 4.00 3.30 3.30 3.00 

N 10 10 10 10 10 

Ultieme stakeholder Mean 3.75 3.75 4.50 4.00 2.75 

N 4 4 4 4 4 

Total Mean 3.97 4.12 3.48 3.45 2.91 

N 33 33 33 33 33 

 

 
Means 
 

 

Notes 

Output Created 04-JUL-2022 18:55:05 

Comments  

Input Data /Volumes/GoogleDrive/Mijn 
Drive/Backup OD/Documents/Data 
prep analyse_VersieNovember.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 33 

Missing Value Handling Definition of Missing For each dependent variable in a table, 
user-defined missing values for the 
dependent and all grouping variables 
are treated as missing. 

Cases Used Cases used for each table have no 
missing values in any independent 



 

variable, and not all dependent 
variables have missing values. 

Syntax MEANS TABLES=ARV1B ARV2B ARV3B 
ARV4B ARV5B AAP1B AAP2B AO1B 
AO2B AO3B BY STH 
/CELLS=MEAN COUNT. 
 

Resources Processor Time 00:00:00,01 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken.  * 
Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden kunnen we IT-
middelen   makkelijker hergebruiken.  
* Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken.  * 
Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 



 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

 

Report 

Stakeholder 

Door bij nieuwe 
projecten een 
waardestroomanalys
e uit te voeren 
kunnen we IT-
middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

Door bij nieuwe 
projecten de 
architectuurprincipes 
te definiëren kunnen 
we IT-middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

Door bij nieuwe 
projecten het 
Operating Model te 
definiëren kunnen 
we IT-middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

Door bij nieuwe 
projecten een target 
architectuur (soll) en 
Basline architectuur 
(Ist) uit te werken 
kunnen we IT-
middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

Door bij nieuwe 
projecten te werken 
met cross-
functionele teams 
kunnen we IT-
middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

Veeleisende stakeholder Mean 3.29 3.86 3.29 3.86 3.43 

N 7 7 7 7 7 

Dominante stakeholder Mean 3.70 3.60 3.80 3.80 4.10 

N 10 10 10 10 10 

Gevaarlijke stakeholder Mean 4.00 4.00 4.00 3.00 3.50 

N 2 2 2 2 2 

Afhankelijke stakeholder Mean 3.10 3.40 3.60 3.10 3.40 

N 10 10 10 10 10 

Ultieme stakeholder Mean 3.75 3.50 3.00 3.75 3.25 

N 4 4 4 4 4 

Total Mean 3.45 3.61 3.55 3.55 3.61 

N 33 33 33 33 33 

 

 

Report 

Stakeholder 

Door bij nieuwe 
projecten een 
totaalplan te maken 
met daarin alle 
samenhangende 
projecten en het 
tijdspad om de 
beoogde architectuur 
te realiseren kunnen 
we IT-middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

Door inzichtelijk te 
maken wat de 
doorontwikkeling van 
de architectuur kan 
beïnvloeden kunnen 
we IT-middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

Als de requirements 
van het project door 
de Enterprise 
Architect en de 
Projectarchitect 
worden 
gespecificeerd 
kunnen we IT-
middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

Als de scope van het 
project in overleg 
tussen de Enterprise 
Architect en 
Projectarchitect 
wordt vastgesteld 
kunnen we IT-
middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

Door bij alle 
projecten een 
overeenkomst met 
daarin hetgeen dat 
moet worden 
opgeleverd te laten 
ondertekenen door 
de architecten en 
stakeholders van het 
project kunnen we 
IT-middelen   



 

makkelijker 
hergebruiken. 

Veeleisende stakeholder Mean 4.29 3.57 3.86 3.71 2.71 

N 7 7 7 7 7 

Dominante stakeholder Mean 3.60 3.50 3.70 3.90 3.00 

N 10 10 10 10 10 

Gevaarlijke stakeholder Mean 4.00 3.50 2.50 2.50 2.50 

N 2 2 2 2 2 

Afhankelijke stakeholder Mean 3.70 3.60 3.50 3.50 2.80 

N 10 10 10 10 10 

Ultieme stakeholder Mean 3.00 3.00 3.25 3.50 2.25 

N 4 4 4 4 4 

Total Mean 3.73 3.48 3.55 3.61 2.76 

N 33 33 33 33 33 

 

 
Means 
 

 

Notes 

Output Created 04-JUL-2022 18:55:05 

Comments  

Input Data /Volumes/GoogleDrive/Mijn 
Drive/Backup OD/Documents/Data 
prep analyse_VersieNovember.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 33 

Missing Value Handling Definition of Missing For each dependent variable in a table, 
user-defined missing values for the 
dependent and all grouping variables 
are treated as missing. 

Cases Used Cases used for each table have no 
missing values in any independent 



 

variable, and not all dependent 
variables have missing values. 

Syntax MEANS TABLES=ARV1C ARV2C ARV3C 
ARV4C ARV5C AAP1C AAP2C AO1C 
AO2C AO3C BY STH 
/CELLS=MEAN COUNT. 
 

Resources Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren wordt 
de impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken wordt 
de impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams wordt de 
impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind.  * 
Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind.  * 
Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 



 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind.  * 
Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project wordt de 
impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

 

Report 

Stakeholder 

Door bij nieuwe 
projecten een 
waardestroomanalys
e uit te voeren wordt 
de impact van 
veranderingen op de 
architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

Door bij nieuwe 
projecten de 
architectuurprincipes 
te definiëren wordt 
de impact van 
veranderingen op de 
architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

Door bij nieuwe 
projecten het 
Operating Model te 
definiëren wordt de 
impact van 
veranderingen op de 
architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

Door bij nieuwe 
projecten een target 
architectuur (soll) en 
Basline architectuur 
(Ist) uit te werken 
wordt de impact van 
veranderingen op de 
architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

Door bij nieuwe 
projecten te werken 
met cross-
functionele teams 
wordt de impact van 
veranderingen op de 
architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

Veeleisende stakeholder Mean 3.29 3.14 3.00 3.14 3.14 

N 7 7 7 7 7 

Dominante stakeholder Mean 3.60 3.70 3.50 3.80 3.80 

N 10 10 10 10 10 

Gevaarlijke stakeholder Mean 3.50 3.50 3.50 3.50 4.50 

N 2 2 2 2 2 

Afhankelijke stakeholder Mean 3.10 3.20 3.70 3.10 3.70 

N 10 10 10 10 10 

Ultieme stakeholder Mean 2.75 3.00 3.00 2.75 2.75 

N 4 4 4 4 4 

Total Mean 3.27 3.33 3.39 3.30 3.55 

N 33 33 33 33 33 

 

Report 



 

Stakeholder 

Door bij nieuwe 
projecten een 
totaalplan te maken 
met daarin alle 
samenhangende 
projecten en het 
tijdspad om de 
beoogde 
architectuur te 
realiseren wordt de 
impact van 
veranderingen op de 
architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

Door inzichtelijk te 
maken wat de 
doorontwikkeling 
van de architectuur 
kan beïnvloeden 
wordt de impact van 
veranderingen op de 
architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

Als de requirements 
van het project door 
de Enterprise 
Architect en de 
Projectarchitect 
worden 
gespecificeerd wordt 
de impact van 
veranderingen op de 
architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

Als de scope van het 
project in overleg 
tussen de Enterprise 
Architect en 
Projectarchitect 
wordt vastgesteld 
wordt de impact van 
veranderingen op de 
architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

Door bij alle 
projecten een 
overeenkomst met 
daarin hetgeen dat 
moet worden 
opgeleverd te laten 
ondertekenen door 
de architecten en 
stakeholders van het 
project wordt de 
impact van 
veranderingen op de 
architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

Veeleisende stakeholder Mean 3.29 4.00 3.71 3.71 2.86 

N 7 7 7 7 7 

Dominante stakeholder Mean 3.80 3.80 3.70 3.80 3.20 

N 10 10 10 10 10 

Gevaarlijke stakeholder Mean 5.00 4.00 2.50 2.50 2.50 

N 2 2 2 2 2 

Afhankelijke stakeholder Mean 3.90 3.80 3.30 3.50 2.80 

N 10 10 10 10 10 

Ultieme stakeholder Mean 3.75 3.75 3.50 3.75 2.25 

N 4 4 4 4 4 

Total Mean 3.79 3.85 3.48 3.61 2.85 

N 33 33 33 33 33 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Means 
 

 

Notes 

Output Created 04-JUL-2022 18:55:05 

Comments  

Input Data /Volumes/GoogleDrive/Mijn 
Drive/Backup OD/Documents/Data 
prep analyse_VersieNovember.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 33 

Missing Value Handling Definition of Missing For each dependent variable in a table, 
user-defined missing values for the 
dependent and all grouping variables 
are treated as missing. 

Cases Used Cases used for each table have no 
missing values in any independent 
variable, and not all dependent 
variables have missing values. 

Syntax MEANS TABLES=ARV1D ARV2D ARV3D 
ARV4D ARV5D AAP1D AAP2D AO1D 
AO2D AO3D BY STH 
/CELLS=MEAN COUNT. 
 

Resources Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 



 

worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd.  * Stakeholder 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren worden de organisatie en 
IT beter op elkaar afgestemd.  * 
Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden worden de 
organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd worden de organisatie 
en IT beter op elkaar afgestemd.  * 
Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd.  * Stakeholder 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

 

Report 

Stakeholder 

Door bij nieuwe 
projecten een 
waardestroomanalys
e uit te voeren 
worden de 
organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

Door bij nieuwe 
projecten de 
architectuurprincipe
s te definiëren 
worden de 
organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

Door bij nieuwe 
projecten het 
Operating Model te 
definiëren worden 
de organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

Door bij nieuwe 
projecten een target 
architectuur (soll) en 
Basline architectuur 
(Ist) uit te werken 
worden de 
organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

Door bij nieuwe 
projecten te werken 
met cross-
functionele teams 
worden de 
organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 



 

Veeleisende stakeholder Mean 4.14 3.71 3.71 3.57 4.43 

N 7 7 7 7 7 

Dominante stakeholder Mean 4.00 3.90 4.10 3.90 4.50 

N 10 10 10 10 10 

Gevaarlijke stakeholder Mean 4.50 4.00 4.50 2.50 5.00 

N 2 2 2 2 2 

Afhankelijke stakeholder Mean 3.90 3.80 4.10 3.60 3.90 

N 10 10 10 10 10 

Ultieme stakeholder Mean 4.25 4.00 3.75 4.00 4.00 

N 4 4 4 4 4 

Total Mean 4.06 3.85 4.00 3.67 4.27 

N 33 33 33 33 33 

 

Report 

Stakeholder 

Door bij nieuwe 
projecten een 
totaalplan te maken 
met daarin alle 
samenhangende 
projecten en het 
tijdspad om de 
beoogde 
architectuur te 
realiseren worden 
de organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

Door inzichtelijk te 
maken wat de 
doorontwikkeling 
van de architectuur 
kan beïnvloeden 
worden de 
organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

Als de requirements 
van het project door 
de Enterprise 
Architect en de 
Projectarchitect 
worden 
gespecificeerd 
worden de 
organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

Als de scope van het 
project in overleg 
tussen de Enterprise 
Architect en 
Projectarchitect 
wordt vastgesteld 
worden de 
organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

Door bij alle 
projecten een 
overeenkomst met 
daarin hetgeen dat 
moet worden 
opgeleverd te laten 
ondertekenen door 
de architecten en 
stakeholders van het 
project worden de 
organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

Veeleisende stakeholder Mean 4.14 4.00 3.00 3.00 3.43 

N 7 7 7 7 7 

Dominante stakeholder Mean 3.70 4.00 3.40 4.00 3.20 

N 10 10 10 10 10 

Gevaarlijke stakeholder Mean 3.50 3.50 2.50 2.50 2.50 

N 2 2 2 2 2 

Afhankelijke stakeholder Mean 4.10 3.70 3.40 3.50 2.90 

N 10 10 10 10 10 

Ultieme stakeholder Mean 4.00 3.00 3.75 3.75 3.00 

N 4 4 4 4 4 

Total Mean 3.94 3.76 3.30 3.52 3.09 

N 33 33 33 33 33 

 

 
 

 



 

 

 

Means 
 

 

Notes 

Output Created 04-JUL-2022 18:55:05 

Comments  

Input Data /Volumes/GoogleDrive/Mijn 
Drive/Backup OD/Documents/Data 
prep analyse_VersieNovember.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 33 

Missing Value Handling Definition of Missing For each dependent variable in a table, 
user-defined missing values for the 
dependent and all grouping variables 
are treated as missing. 

Cases Used Cases used for each table have no 
missing values in any independent 
variable, and not all dependent 
variables have missing values. 

Syntax MEANS TABLES=ARV1A ARV2A ARV3A 
ARV4A ARV5A AAP1A AAP2A AO1A 
AO2A AO3A BY ROL 
/CELLS=MEAN . 
 

Resources Processor Time 00:00:00,03 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen.  * 
ROL 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen.  * 
ROL 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 



 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen.  * ROL 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen.  * ROL 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen.  * ROL 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen.  * ROL 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen.  * ROL 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen.  * ROL 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen.  * 
ROL 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen.  * ROL 

33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

 

Report 

 

 

 

 

 

Mean 



 

ROL 

Door bij nieuwe 
projecten een 
waardestroomanaly
se uit te voeren 
kunnen we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Door bij nieuwe 
projecten de 
architectuurprincip
es te definiëren 
kunnen we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Door bij nieuwe 
projecten het 
Operating Model te 
definiëren kunnen 
we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Door bij nieuwe 
projecten een 
target architectuur 
(soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit 
te werken kunnen 
we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Door bij nieuwe 
projecten te 
werken met cross-
functionele teams 
kunnen we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Door bij nieuwe 
projecten een 
totaalplan te maken 
met daarin alle 
samenhangende 
projecten en het 
tijdspad om de 
beoogde 
architectuur te 
realiseren kunnen 
we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Directeur 3.00 4.00 3.50 3.50 3.00 3.50 

Teamleider 5.00 4.50 4.50 5.00 4.50 4.00 

Projectleider ICT 3.00 3.00 3.33 3.67 4.00 4.33 

Projectleider 3.00 4.00 3.50 4.00 4.75 4.25 

Programmamanager ICT 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 

Programmamanager 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 

Strategisch) informatieadviseur 4.20 4.40 4.00 4.00 4.20 4.20 

Enterprise Architect 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 

Informatiearchitect 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 

Clusterarchitect 4.00 3.00 3.50 3.00 4.00 3.50 

Projectarchitect 4.50 3.00 5.00 3.00 3.50 5.00 

Vraagwijzer consulent 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 

Adviseur digitale dienstverlening 4.00 1.00 5.00 4.00 5.00 1.00 

Agile coach 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 

Procesanalist 2.00 3.00 2.00 4.00 5.00 4.00 

Software bouwer 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Security Officer 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 

Jurist 3.00 4.00 5.00 4.00 2.00 4.00 

Privacy officer 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 

Total 3.61 3.67 3.82 3.61 4.12 3.97 

 

Report 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean 

ROL 

Door inzichtelijk te 
maken wat de 
doorontwikkeling van 
de architectuur kan 
beïnvloeden kunnen 
we beter anticiperen 
op interne- en externe 
veranderingen. 

Als de requirements 
van het project door 
de Enterprise Architect 
en de Projectarchitect 
worden gespecificeerd 
kunnen we beter 
anticiperen op interne- 
en externe 
veranderingen. 

Als de scope van het 
project in overleg 
tussen de Enterprise 
Architect en 
Projectarchitect wordt 
vastgesteld kunnen we 
beter anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Door bij alle projecten 
een overeenkomst met 
daarin hetgeen dat 
moet worden 
opgeleverd te laten 
ondertekenen door de 
architecten en 
stakeholders van het 
project kunnen we 
beter anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Directeur 3.50 4.50 4.00 1.50 

Teamleider 4.00 4.50 4.00 4.00 

Projectleider ICT 4.00 2.67 3.33 3.33 

Projectleider 4.75 3.75 3.00 2.75 

Programmamanager ICT 4.00 4.00 4.00 3.00 

Programmamanager 5.00 1.00 1.00 2.00 

Strategisch) informatieadviseur 4.20 3.80 4.20 3.20 

Enterprise Architect 4.00 4.00 3.00 3.00 

Informatiearchitect 4.00 3.00 3.00 2.00 

Clusterarchitect 3.50 3.00 3.00 3.00 

Projectarchitect 5.00 4.50 5.00 5.00 

Vraagwijzer consulent 4.00 4.00 3.00 3.00 

Adviseur digitale dienstverlening 4.00 4.00 3.00 1.00 

Agile coach 3.00 4.00 4.00 2.00 

Procesanalist 5.00 3.00 3.00 3.00 

Software bouwer 3.00 1.00 1.00 2.00 

Security Officer 3.00 3.00 4.00 5.00 

Jurist 4.00 3.00 4.00 2.00 

Privacy officer 5.00 3.00 3.00 2.00 

Total 4.12 3.48 3.45 2.91 



 

 

 
Frequencies 
 

 

Notes 

Output Created 04-JUL-2022 18:54:45 

Comments  

Input Data /Volumes/GoogleDrive/Mijn 
Drive/Backup OD/Documents/Data 
prep analyse_VersieNovember.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 33 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 

Syntax FREQUENCIES VARIABLES=ARV1A 
ARV2A ARV3A ARV4A ARV5A AAP1A 
AAP2A AO1A AO2A AO3A 
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE 
MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 
MODE SKEWNESS SESKEW KURTOSIS 
SEKURT 
/HISTOGRAM NORMALå 
/ORDER=ANALYSIS. 
 

Resources Processor Time 00:00:03,85 

Elapsed Time 00:00:03,00 

 
[DataSet1] /Volumes/GoogleDrive/Mijn Drive/Backup OD/Documents/Data prep analyse_VersieNovember.sav 
 

 

 

 

Statistics 

 

Door bij nieuwe 
projecten een 
waardestroomanaly
se uit te voeren 
kunnen we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Door bij nieuwe 
projecten de 
architectuurprincip
es te definiëren 
kunnen we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Door bij nieuwe 
projecten het 
Operating Model te 
definiëren kunnen 
we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Door bij nieuwe 
projecten een 
target architectuur 
(soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit 
te werken kunnen 
we beter 
anticiperen op 

Door bij nieuwe 
projecten te werken 
met cross-
functionele teams 
kunnen we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Door bij nieuwe 
projecten een 
totaalplan te maken 
met daarin alle 
samenhangende 
projecten en het 
tijdspad om de 
beoogde 
architectuur te 
realiseren kunnen 



 

interne- en externe 
veranderingen. 

we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

N Valid 33 33 33 33 33 33 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.61 3.67 3.82 3.61 4.12 3.97 

Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Mode 4 4 4 4 4a 4 

Std. Deviation .998 .990 .808 .933 .893 .984 

Variance .996 .979 .653 .871 .797 .968 

Skewness -.713 -1.114 -.025 -.820 -.810 -1.194 

Std. Error of Skewness .409 .409 .409 .409 .409 .409 

Kurtosis .228 1.669 -.696 .803 .027 1.635 

Std. Error of Kurtosis .798 .798 .798 .798 .798 .798 

Minimum 1 1 2 1 2 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 

 

Statistics 

 

Door inzichtelijk te 
maken wat de 
doorontwikkeling van 
de architectuur kan 
beïnvloeden kunnen 
we beter anticiperen 
op interne- en externe 
veranderingen. 

Als de requirements 
van het project door 
de Enterprise Architect 
en de Projectarchitect 
worden gespecificeerd 
kunnen we beter 
anticiperen op interne- 
en externe 
veranderingen. 

Als de scope van het 
project in overleg 
tussen de Enterprise 
Architect en 
Projectarchitect wordt 
vastgesteld kunnen we 
beter anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Door bij alle projecten 
een overeenkomst met 
daarin hetgeen dat 
moet worden 
opgeleverd te laten 
ondertekenen door de 
architecten en 
stakeholders van het 
project kunnen we 
beter anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

N Valid 33 33 33 33 

Missing 0 0 0 0 

Mean 4.12 3.48 3.45 2.91 

Median 4.00 4.00 4.00 3.00 

Mode 4 4 4 3 

Std. Deviation .740 1.034 1.063 1.156 

Variance .547 1.070 1.131 1.335 

Skewness -.199 -.768 -1.036 .316 

Std. Error of Skewness .409 .409 .409 .409 

Kurtosis -1.085 .433 .731 -.550 

Std. Error of Kurtosis .798 .798 .798 .798 

Minimum 3 1 1 1 



 

Maximum 5 5 5 5 

        

 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Frequency Table 
 

 

Door bij nieuwe projecten een waardestroomanalyse uit te voeren kunnen we beter anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 1 3.0 3.0 3.0 

Mee oneens 4 12.1 12.1 15.2 

Eens noch oneens 7 21.2 21.2 36.4 

Mee eens 16 48.5 48.5 84.8 

Volledig mee eens 5 15.2 15.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij nieuwe projecten de architectuurprincipes te definiëren kunnen we beter anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 2 6.1 6.1 6.1 

Mee oneens 1 3.0 3.0 9.1 

Eens noch oneens 8 24.2 24.2 33.3 

Mee eens 17 51.5 51.5 84.8 

Volledig mee eens 5 15.2 15.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij nieuwe projecten het Operating Model te definiëren kunnen we beter anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 



 

Valid Mee oneens 1 3.0 3.0 3.0 

Eens noch oneens 11 33.3 33.3 36.4 

Mee eens 14 42.4 42.4 78.8 

Volledig mee eens 7 21.2 21.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij nieuwe projecten een target architectuur (soll) en Basline architectuur (Ist) uit te werken kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe veranderingen. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 1 3.0 3.0 3.0 

Mee oneens 3 9.1 9.1 12.1 

Eens noch oneens 8 24.2 24.2 36.4 

Mee eens 17 51.5 51.5 87.9 

Volledig mee eens 4 12.1 12.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij nieuwe projecten te werken met cross-functionele teams kunnen we beter anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mee oneens 2 6.1 6.1 6.1 

Eens noch oneens 5 15.2 15.2 21.2 

Mee eens 13 39.4 39.4 60.6 

Volledig mee eens 13 39.4 39.4 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij nieuwe projecten een totaalplan te maken met daarin alle samenhangende projecten en het tijdspad om de 
beoogde architectuur te realiseren kunnen we beter anticiperen op interne- en externe veranderingen. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 1 3.0 3.0 3.0 

Mee oneens 2 6.1 6.1 9.1 

Eens noch oneens 4 12.1 12.1 21.2 

Mee eens 16 48.5 48.5 69.7 

Volledig mee eens 10 30.3 30.3 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door inzichtelijk te maken wat de doorontwikkeling van de architectuur kan beïnvloeden kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Eens noch oneens 7 21.2 21.2 21.2 



 

Mee eens 15 45.5 45.5 66.7 

Volledig mee eens 11 33.3 33.3 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

Als de requirements van het project door de Enterprise Architect en de Projectarchitect worden gespecificeerd kunnen we 
beter anticiperen op interne- en externe veranderingen. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 2 6.1 6.1 6.1 

Mee oneens 3 9.1 9.1 15.2 

Eens noch oneens 9 27.3 27.3 42.4 

Mee eens 15 45.5 45.5 87.9 

Volledig mee eens 4 12.1 12.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Als de scope van het project in overleg tussen de Enterprise Architect en Projectarchitect wordt vastgesteld kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe veranderingen. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 3 9.1 9.1 9.1 

Mee oneens 2 6.1 6.1 15.2 

Eens noch oneens 8 24.2 24.2 39.4 

Mee eens 17 51.5 51.5 90.9 

Volledig mee eens 3 9.1 9.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij alle projecten een overeenkomst met daarin hetgeen dat moet worden opgeleverd te laten ondertekenen door de 
architecten en stakeholders van het project kunnen we beter anticiperen op interne- en externe veranderingen. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 3 9.1 9.1 9.1 

Mee oneens 10 30.3 30.3 39.4 

Eens noch oneens 11 33.3 33.3 72.7 

Mee eens 5 15.2 15.2 87.9 

Volledig mee eens 4 12.1 12.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 



 

 
Histogram 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Frequencies 
 

 

Notes 

Output Created 04-JUL-2022 18:54:48 



 

Comments  

Input Data /Volumes/GoogleDrive/Mijn 
Drive/Backup OD/Documents/Data 
prep analyse_VersieNovember.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 33 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 

Syntax FREQUENCIES VARIABLES=ARV1B 
ARV2B ARV3B ARV4B ARV5B AAP1B 
AAP2B AO1B AO2B AO3B 
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE 
MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 
MODE SKEWNESS SESKEW KURTOSIS 
SEKURT 
/HISTOGRAM NORMAL 
/ORDER=ANALYSIS. 
 

Resources Processor Time 00:00:01,35 

Elapsed Time 00:00:02,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

 

Door bij nieuwe 
projecten een 
waardestroomanaly
se uit te voeren 
kunnen we IT-
middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

Door bij nieuwe 
projecten de 
architectuurprincip
es te definiëren 
kunnen we IT-
middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

Door bij nieuwe 
projecten het 
Operating Model te 
definiëren kunnen 
we IT-middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

Door bij nieuwe 
projecten een 
target architectuur 
(soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit 
te werken kunnen 
we IT-middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

Door bij nieuwe 
projecten te werken 
met cross-
functionele teams 
kunnen we IT-
middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

Door bij nieuwe 
projecten een 
totaalplan te maken 
met daarin alle 
samenhangende 
projecten en het 
tijdspad om de 
beoogde 
architectuur te 
realiseren kunnen 
we IT-middelen   



 

makkelijker 
hergebruiken. 

N Valid 33 33 33 33 33 33 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.45 3.61 3.55 3.55 3.61 3.73 

Median 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 

Mode 4 4 3 4 4 4 

Std. Deviation .938 .933 .794 .971 .788 .977 

Variance .881 .871 .631 .943 .621 .955 

Skewness -.102 -1.311 .240 -.899 .035 -.904 

Std. Error of Skewness .409 .409 .409 .409 .409 .409 

Kurtosis -.812 2.248 -.350 1.324 -.323 .816 

Std. Error of Kurtosis .798 .798 .798 .798 .798 .798 

Minimum 2 1 2 1 2 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 

 

Statistics 

 

Door inzichtelijk te 
maken wat de 
doorontwikkeling van 
de architectuur kan 
beïnvloeden kunnen 
we IT-middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

Als de requirements 
van het project door 
de Enterprise Architect 
en de Projectarchitect 
worden gespecificeerd 
kunnen we IT-
middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

Als de scope van het 
project in overleg 
tussen de Enterprise 
Architect en 
Projectarchitect wordt 
vastgesteld kunnen we 
IT-middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

Door bij alle projecten 
een overeenkomst met 
daarin hetgeen dat 
moet worden 
opgeleverd te laten 
ondertekenen door de 
architecten en 
stakeholders van het 
project kunnen we IT-
middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

N Valid 33 33 33 33 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3.48 3.55 3.61 2.76 

Median 3.00 4.00 4.00 3.00 

Mode 3 4 4 3 

Std. Deviation .795 1.003 1.059 1.091 

Variance .633 1.006 1.121 1.189 

Skewness .053 -1.122 -.969 .363 

Std. Error of Skewness .409 .409 .409 .409 



 

Kurtosis -.280 1.015 .665 .006 

Std. Error of Kurtosis .798 .798 .798 .798 

Minimum 2 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 

 

 
Frequency Table 
 

 

Door bij nieuwe projecten een waardestroomanalyse uit te voeren kunnen we IT-middelen   makkelijker hergebruiken. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mee oneens 6 18.2 18.2 18.2 

Eens noch oneens 10 30.3 30.3 48.5 

Mee eens 13 39.4 39.4 87.9 

Volledig mee eens 4 12.1 12.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

Door bij nieuwe projecten de architectuurprincipes te definiëren kunnen we IT-middelen   makkelijker hergebruiken. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 2 6.1 6.1 6.1 

Mee oneens 1 3.0 3.0 9.1 

Eens noch oneens 8 24.2 24.2 33.3 

Mee eens 19 57.6 57.6 90.9 

Volledig mee eens 3 9.1 9.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij nieuwe projecten het Operating Model te definiëren kunnen we IT-middelen   makkelijker hergebruiken. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mee oneens 2 6.1 6.1 6.1 

Eens noch oneens 15 45.5 45.5 51.5 

Mee eens 12 36.4 36.4 87.9 

Volledig mee eens 4 12.1 12.1 100.0 



 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij nieuwe projecten een target architectuur (soll) en Basline architectuur (Ist) uit te werken kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 2 6.1 6.1 6.1 

Mee oneens 1 3.0 3.0 9.1 

Eens noch oneens 11 33.3 33.3 42.4 

Mee eens 15 45.5 45.5 87.9 

Volledig mee eens 4 12.1 12.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij nieuwe projecten te werken met cross-functionele teams kunnen we IT-middelen   makkelijker hergebruiken. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mee oneens 2 6.1 6.1 6.1 

Eens noch oneens 13 39.4 39.4 45.5 

Mee eens 14 42.4 42.4 87.9 

Volledig mee eens 4 12.1 12.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij nieuwe projecten een totaalplan te maken met daarin alle samenhangende projecten en het tijdspad om de 
beoogde architectuur te realiseren kunnen we IT-middelen   makkelijker hergebruiken. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 1 3.0 3.0 3.0 

Mee oneens 3 9.1 9.1 12.1 

Eens noch oneens 6 18.2 18.2 30.3 

Mee eens 17 51.5 51.5 81.8 

Volledig mee eens 6 18.2 18.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door inzichtelijk te maken wat de doorontwikkeling van de architectuur kan beïnvloeden kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mee oneens 3 9.1 9.1 9.1 

Eens noch oneens 14 42.4 42.4 51.5 

Mee eens 13 39.4 39.4 90.9 

Volledig mee eens 3 9.1 9.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 



 

Als de requirements van het project door de Enterprise Architect en de Projectarchitect worden gespecificeerd kunnen we IT-
middelen   makkelijker hergebruiken. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 2 6.1 6.1 6.1 

Mee oneens 3 9.1 9.1 15.2 

Eens noch oneens 6 18.2 18.2 33.3 

Mee eens 19 57.6 57.6 90.9 

Volledig mee eens 3 9.1 9.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Als de scope van het project in overleg tussen de Enterprise Architect en Projectarchitect wordt vastgesteld kunnen we IT-
middelen   makkelijker hergebruiken. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 2 6.1 6.1 6.1 

Mee oneens 3 9.1 9.1 15.2 

Eens noch oneens 6 18.2 18.2 33.3 

Mee eens 17 51.5 51.5 84.8 

Volledig mee eens 5 15.2 15.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij alle projecten een overeenkomst met daarin hetgeen dat moet worden opgeleverd te laten ondertekenen door de 
architecten en stakeholders van het project kunnen we IT-middelen   makkelijker hergebruiken. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 4 12.1 12.1 12.1 

Mee oneens 9 27.3 27.3 39.4 

Eens noch oneens 14 42.4 42.4 81.8 

Mee eens 3 9.1 9.1 90.9 

Volledig mee eens 3 9.1 9.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

 
Histogram 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Frequencies 
 

 

Notes 

Output Created 04-JUL-2022 18:54:50 

Comments  



 

Input Data /Volumes/GoogleDrive/Mijn 
Drive/Backup OD/Documents/Data 
prep analyse_VersieNovember.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 33 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 

Syntax FREQUENCIES VARIABLES=ARV1C 
ARV2C ARV3C ARV4C ARV5C AAP1C 
AAP2C AO1C AO2C AO3C 
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE 
MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 
MODE SKEWNESS SESKEW KURTOSIS 
SEKURT 
/HISTOGRAM NORMAL 
/ORDER=ANALYSIS. 
 

Resources Processor Time 00:00:01,37 

Elapsed Time 00:00:01,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

 

Door bij nieuwe 
projecten een 
waardestroomanaly
se uit te voeren 
wordt de impact 
van veranderingen 
op de architectuur 
van andere 
domeinen 
verkleind. 

Door bij nieuwe 
projecten de 
architectuurprincip
es te definiëren 
wordt de impact 
van veranderingen 
op de architectuur 
van andere 
domeinen 
verkleind. 

Door bij nieuwe 
projecten het 
Operating Model te 
definiëren wordt de 
impact van 
veranderingen op 
de architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

Door bij nieuwe 
projecten een 
target architectuur 
(soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit 
te werken wordt de 
impact van 
veranderingen op 
de architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

Door bij nieuwe 
projecten te werken 
met cross-
functionele teams 
wordt de impact 
van veranderingen 
op de architectuur 
van andere 
domeinen 
verkleind. 

Door bij nieuwe 
projecten een 
totaalplan te maken 
met daarin alle 
samenhangende 
projecten en het 
tijdspad om de 
beoogde 
architectuur te 
realiseren wordt de 
impact van 
veranderingen op 
de architectuur van 



 

andere domeinen 
verkleind. 

N Valid 33 33 33 33 33 33 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.27 3.33 3.39 3.30 3.55 3.79 

Median 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 

Mode 3 4 3 3 3a 4 

Std. Deviation .977 .990 .933 .951 .905 .893 

Variance .955 .979 .871 .905 .818 .797 

Skewness -.166 -.328 .329 -.203 -.009 -.114 

Std. Error of Skewness .409 .409 .409 .409 .409 .409 

Kurtosis -.313 -.376 -.642 -.077 -.669 -.814 

Std. Error of Kurtosis .798 .798 .798 .798 .798 .798 

Minimum 1 1 2 1 2 2 

Maximum 5 5 5 5 5 5 

 

Statistics 

 

Door inzichtelijk te 
maken wat de 
doorontwikkeling van 
de architectuur kan 
beïnvloeden wordt de 
impact van 
veranderingen op de 
architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

Als de requirements 
van het project door 
de Enterprise Architect 
en de Projectarchitect 
worden gespecificeerd 
wordt de impact van 
veranderingen op de 
architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

Als de scope van het 
project in overleg 
tussen de Enterprise 
Architect en 
Projectarchitect wordt 
vastgesteld wordt de 
impact van 
veranderingen op de 
architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

Door bij alle projecten 
een overeenkomst met 
daarin hetgeen dat 
moet worden 
opgeleverd te laten 
ondertekenen door de 
architecten en 
stakeholders van het 
project wordt de 
impact van 
veranderingen op de 
architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

N Valid 33 33 33 33 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3.85 3.48 3.61 2.85 

Median 4.00 4.00 4.00 3.00 

Mode 4 4 4 3 

Std. Deviation .667 1.121 .998 1.093 



 

Variance .445 1.258 .996 1.195 

Skewness .178 -.526 -.914 .318 

Std. Error of Skewness .409 .409 .409 .409 

Kurtosis -.642 -.236 1.236 -.313 

Std. Error of Kurtosis .798 .798 .798 .798 

Minimum 3 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 

        

 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 
 

 

 

 

 

 

Frequency Table 
 

 

Door bij nieuwe projecten een waardestroomanalyse uit te voeren wordt de impact van veranderingen op de architectuur 
van andere domeinen verkleind. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 1 3.0 3.0 3.0 

Mee oneens 6 18.2 18.2 21.2 

Eens noch oneens 12 36.4 36.4 57.6 

Mee eens 11 33.3 33.3 90.9 

Volledig mee eens 3 9.1 9.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij nieuwe projecten de architectuurprincipes te definiëren wordt de impact van veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 1 3.0 3.0 3.0 

Mee oneens 6 18.2 18.2 21.2 

Eens noch oneens 10 30.3 30.3 51.5 

Mee eens 13 39.4 39.4 90.9 

Volledig mee eens 3 9.1 9.1 100.0 



 

Total 33 100.0 100.0  

 

 

 

 

Door bij nieuwe projecten het Operating Model te definiëren wordt de impact van veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mee oneens 5 15.2 15.2 15.2 

Eens noch oneens 15 45.5 45.5 60.6 

Mee eens 8 24.2 24.2 84.8 

Volledig mee eens 5 15.2 15.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij nieuwe projecten een target architectuur (soll) en Basline architectuur (Ist) uit te werken wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur van andere domeinen verkleind. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 1 3.0 3.0 3.0 

Mee oneens 5 15.2 15.2 18.2 

Eens noch oneens 13 39.4 39.4 57.6 

Mee eens 11 33.3 33.3 90.9 

Volledig mee eens 3 9.1 9.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij nieuwe projecten te werken met cross-functionele teams wordt de impact van veranderingen op de architectuur 
van andere domeinen verkleind. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mee oneens 4 12.1 12.1 12.1 

Eens noch oneens 12 36.4 36.4 48.5 

Mee eens 12 36.4 36.4 84.8 

Volledig mee eens 5 15.2 15.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij nieuwe projecten een totaalplan te maken met daarin alle samenhangende projecten en het tijdspad om de 
beoogde architectuur te realiseren wordt de impact van veranderingen op de architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mee oneens 2 6.1 6.1 6.1 

Eens noch oneens 11 33.3 33.3 39.4 



 

Mee eens 12 36.4 36.4 75.8 

Volledig mee eens 8 24.2 24.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door inzichtelijk te maken wat de doorontwikkeling van de architectuur kan beïnvloeden wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur van andere domeinen verkleind. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Eens noch oneens 10 30.3 30.3 30.3 

Mee eens 18 54.5 54.5 84.8 

Volledig mee eens 5 15.2 15.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Als de requirements van het project door de Enterprise Architect en de Projectarchitect worden gespecificeerd wordt de 
impact van veranderingen op de architectuur van andere domeinen verkleind. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 2 6.1 6.1 6.1 

Mee oneens 4 12.1 12.1 18.2 

Eens noch oneens 9 27.3 27.3 45.5 

Mee eens 12 36.4 36.4 81.8 

Volledig mee eens 6 18.2 18.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Als de scope van het project in overleg tussen de Enterprise Architect en Projectarchitect wordt vastgesteld wordt de impact 
van veranderingen op de architectuur van andere domeinen verkleind. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 2 6.1 6.1 6.1 

Mee oneens 1 3.0 3.0 9.1 

Eens noch oneens 10 30.3 30.3 39.4 

Mee eens 15 45.5 45.5 84.8 

Volledig mee eens 5 15.2 15.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij alle projecten een overeenkomst met daarin hetgeen dat moet worden opgeleverd te laten ondertekenen door de 
architecten en stakeholders van het project wordt de impact van veranderingen op de architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 3 9.1 9.1 9.1 

Mee oneens 10 30.3 30.3 39.4 

Eens noch oneens 12 36.4 36.4 75.8 



 

Mee eens 5 15.2 15.2 90.9 

Volledig mee eens 3 9.1 9.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

 
Histogram 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
Frequencies 
 

 

Notes 

Output Created 04-JUL-2022 18:54:51 

Comments  

Input Data /Volumes/GoogleDrive/Mijn 
Drive/Backup OD/Documents/Data 
prep analyse_VersieNovember.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 33 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 

Syntax FREQUENCIES VARIABLES=ARV1D 
ARV2D ARV3D ARV4D ARV5D AAP1D 
AAP2D AO1D AO2D AO3D 
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE 
MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 
MODE SKEWNESS SESKEW KURTOSIS 
SEKURT 



 

/HISTOGRAM NORMAL 
/ORDER=ANALYSIS. 
 

Resources Processor Time 00:00:01,37 

Elapsed Time 00:00:02,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

 

Door bij nieuwe 
projecten een 
waardestroomanaly
se uit te voeren 
worden de 
organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

Door bij nieuwe 
projecten de 
architectuurprincip
es te definiëren 
worden de 
organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

Door bij nieuwe 
projecten het 
Operating Model te 
definiëren worden 
de organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

Door bij nieuwe 
projecten een 
target architectuur 
(soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit 
te werken worden 
de organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

Door bij nieuwe 
projecten te werken 
met cross-
functionele teams 
worden de 
organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

Door bij nieuwe 
projecten een 
totaalplan te maken 
met daarin alle 
samenhangende 
projecten en het 
tijdspad om de 
beoogde 
architectuur te 
realiseren worden 
de organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

N Valid 33 33 33 33 33 33 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.06 3.85 4.00 3.67 4.27 3.94 

Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Mode 4 4 4 4 4 4 

Std. Deviation .899 .906 .791 .990 .674 .899 

Variance .809 .820 .625 .979 .455 .809 

Skewness -.673 -1.028 -.404 -1.114 -.388 -1.248 

Std. Error of Skewness .409 .409 .409 .409 .409 .409 

Kurtosis -.248 1.936 -.215 1.669 -.708 2.624 

Std. Error of Kurtosis .798 .798 .798 .798 .798 .798 

Minimum 2 1 2 1 3 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 

 



 

Statistics 

 

Door inzichtelijk te 
maken wat de 
doorontwikkeling van 
de architectuur kan 
beïnvloeden worden 
de organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

Als de requirements 
van het project door 
de Enterprise Architect 
en de Projectarchitect 
worden gespecificeerd 
worden de organisatie 
en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

Als de scope van het 
project in overleg 
tussen de Enterprise 
Architect en 
Projectarchitect wordt 
vastgesteld worden de 
organisatie en IT beter 
op elkaar afgestemd. 

Door bij alle projecten 
een overeenkomst met 
daarin hetgeen dat 
moet worden 
opgeleverd te laten 
ondertekenen door de 
architecten en 
stakeholders van het 
project worden de 
organisatie en IT beter 
op elkaar afgestemd. 

N Valid 33 33 33 33 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3.76 3.30 3.52 3.09 

Median 4.00 4.00 4.00 3.00 

Mode 4 4 4 3a 

Std. Deviation .830 1.185 1.149 1.182 

Variance .689 1.405 1.320 1.398 

Skewness -.203 -.755 -.895 -.065 

Std. Error of Skewness .409 .409 .409 .409 

Kurtosis -.390 -.387 .190 -.834 

Std. Error of Kurtosis .798 .798 .798 .798 

Minimum 2 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 

        

 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 
Frequency Table 
 

 

Door bij nieuwe projecten een waardestroomanalyse uit te voeren worden de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mee oneens 2 6.1 6.1 6.1 

Eens noch oneens 6 18.2 18.2 24.2 

Mee eens 13 39.4 39.4 63.6 

Volledig mee eens 12 36.4 36.4 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

 



 

 

 

 

Door bij nieuwe projecten de architectuurprincipes te definiëren worden de organisatie en IT beter op elkaar afgestemd. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 1 3.0 3.0 3.0 

Mee oneens 1 3.0 3.0 6.1 

Eens noch oneens 7 21.2 21.2 27.3 

Mee eens 17 51.5 51.5 78.8 

Volledig mee eens 7 21.2 21.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij nieuwe projecten het Operating Model te definiëren worden de organisatie en IT beter op elkaar afgestemd. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mee oneens 1 3.0 3.0 3.0 

Eens noch oneens 7 21.2 21.2 24.2 

Mee eens 16 48.5 48.5 72.7 

Volledig mee eens 9 27.3 27.3 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij nieuwe projecten een target architectuur (soll) en Basline architectuur (Ist) uit te werken worden de organisatie en 
IT beter op elkaar afgestemd. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 2 6.1 6.1 6.1 

Mee oneens 1 3.0 3.0 9.1 

Eens noch oneens 8 24.2 24.2 33.3 

Mee eens 17 51.5 51.5 84.8 

Volledig mee eens 5 15.2 15.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door bij nieuwe projecten te werken met cross-functionele teams worden de organisatie en IT beter op elkaar afgestemd. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Eens noch oneens 4 12.1 12.1 12.1 

Mee eens 16 48.5 48.5 60.6 

Volledig mee eens 13 39.4 39.4 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 



 

Door bij nieuwe projecten een totaalplan te maken met daarin alle samenhangende projecten en het tijdspad om de 
beoogde architectuur te realiseren worden de organisatie en IT beter op elkaar afgestemd. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 1 3.0 3.0 3.0 

Mee oneens 1 3.0 3.0 6.1 

Eens noch oneens 5 15.2 15.2 21.2 

Mee eens 18 54.5 54.5 75.8 

Volledig mee eens 8 24.2 24.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Door inzichtelijk te maken wat de doorontwikkeling van de architectuur kan beïnvloeden worden de organisatie en IT 
beter op elkaar afgestemd. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mee oneens 2 6.1 6.1 6.1 

Eens noch oneens 10 30.3 30.3 36.4 

Mee eens 15 45.5 45.5 81.8 

Volledig mee eens 6 18.2 18.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Als de requirements van het project door de Enterprise Architect en de Projectarchitect worden gespecificeerd worden de 
organisatie en IT beter op elkaar afgestemd. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 4 12.1 12.1 12.1 

Mee oneens 4 12.1 12.1 24.2 

Eens noch oneens 6 18.2 18.2 42.4 

Mee eens 16 48.5 48.5 90.9 

Volledig mee eens 3 9.1 9.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Als de scope van het project in overleg tussen de Enterprise Architect en Projectarchitect wordt vastgesteld worden de 
organisatie en IT beter op elkaar afgestemd. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 3 9.1 9.1 9.1 

Mee oneens 3 9.1 9.1 18.2 

Eens noch oneens 6 18.2 18.2 36.4 

Mee eens 16 48.5 48.5 84.8 

Volledig mee eens 5 15.2 15.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 



 

Door bij alle projecten een overeenkomst met daarin hetgeen dat moet worden opgeleverd te laten ondertekenen door de 
architecten en stakeholders van het project worden de organisatie en IT beter op elkaar afgestemd. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Volledig mee oneens 3 9.1 9.1 9.1 

Mee oneens 8 24.2 24.2 33.3 

Eens noch oneens 9 27.3 27.3 60.6 

Mee eens 9 27.3 27.3 87.9 

Volledig mee eens 4 12.1 12.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

 
Histogram 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frequencies 
 

 

Notes 

Output Created 04-JUL-2022 18:54:53 

Comments  

Input Data /Volumes/GoogleDrive/Mijn 
Drive/Backup OD/Documents/Data 
prep analyse_VersieNovember.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 33 



 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 

Syntax FREQUENCIES VARIABLES=ROL 
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE 
MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 
MODE SUM SKEWNESS SESKEW 
KURTOSIS SEKURT 
/HISTOGRAM NORMAL 
/ORDER=ANALYSIS. 
 

Resources Processor Time 00:00:00,13 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 

Statistics 

ROL 

N Valid 33 

Missing 0 

Mean 10.55 

Median 8.00 

Mode 8 

Std. Deviation 7.172 

Variance 51.443 

Skewness .689 

Std. Error of Skewness .409 

Kurtosis -.749 

Std. Error of Kurtosis .798 

Minimum 1 

Maximum 25 

Sum 348 

 

ROL 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Directeur 2 6.1 6.1 6.1 

Teamleider 2 6.1 6.1 12.1 

Projectleider ICT 3 9.1 9.1 21.2 

Projectleider 4 12.1 12.1 33.3 

Programmamanager ICT 1 3.0 3.0 36.4 

Programmamanager 1 3.0 3.0 39.4 

Strategisch) informatieadviseur 5 15.2 15.2 54.5 



 

Enterprise Architect 1 3.0 3.0 57.6 

Informatiearchitect 2 6.1 6.1 63.6 

Clusterarchitect 2 6.1 6.1 69.7 

Projectarchitect 2 6.1 6.1 75.8 

Vraagwijzer consulent 1 3.0 3.0 78.8 

Adviseur digitale dienstverlening 1 3.0 3.0 81.8 

Agile coach 1 3.0 3.0 84.8 

Procesanalist 1 3.0 3.0 87.9 

Software bouwer 1 3.0 3.0 90.9 

Security Officer 1 3.0 3.0 93.9 

Jurist 1 3.0 3.0 97.0 

Privacy officer 1 3.0 3.0 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

 

 
Reliability 
 

 

Notes 



 

Output Created 04-JUL-2022 18:54:53 

Comments  

Input Data /Volumes/GoogleDrive/Mijn 
Drive/Backup OD/Documents/Data 
prep analyse_VersieNovember.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 33 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 

Syntax RELIABILITY 
/VARIABLES=ARV1A ARV2A ARV3A 
ARV4A ARV5A AAP1A AAP2A AO1A 
AO2A AO3A 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA 
/STATISTICS=DESCRIPTIVE CORR 
/SUMMARY=TOTAL MEANS. 
 

Resources Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 33 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on Standardized 
Items N of Items 

.715 .706 10 

 



 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

3.61 .998 33 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

3.67 .990 33 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

3.82 .808 33 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

3.61 .933 33 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

4.12 .893 33 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

3.97 .984 33 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

4.12 .740 33 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

3.48 1.034 33 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

3.45 1.063 33 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

2.91 1.156 33 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
een 
waardestro
omanalyse 
uit te 
voeren 
kunnen we 
beter 
anticiperen 
op interne- 
en externe 
verandering
en. 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
de 
architectuu
rprincipes 
te 
definiëren 
kunnen we 
beter 
anticiperen 
op interne- 
en externe 
verandering
en. 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
het 
Operating 
Model te 
definiëren 
kunnen we 
beter 
anticiperen 
op interne- 
en externe 
verandering
en. 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
een target 
architectuu
r (soll) en 
Basline 
architectuu
r (Ist) uit te 
werken 
kunnen we 
beter 
anticiperen 
op interne- 
en externe 
verandering
en. 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
te werken 
met cross-
functionele 
teams 
kunnen we 
beter 
anticiperen 
op interne- 
en externe 
verandering
en. 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
een 
totaalplan 
te maken 
met daarin 
alle 
samenhang
ende 
projecten 
en het 
tijdspad om 
de beoogde 
architectuu
r te 
realiseren 
kunnen we 
beter 
anticiperen 
op interne- 
en externe 
verandering
en. 

Door 
inzichtelijk 
te maken 
wat de 
doorontwik
keling van 
de 
architectuu
r kan 
beïnvloede
n kunnen 
we beter 
anticiperen 
op interne- 
en externe 
verandering
en. 

Als de 
requiremen
ts van het 
project 
door de 
Enterprise 
Architect 
en de 
Projectarchi
tect 
worden 
gespecifice
erd kunnen 
we beter 
anticiperen 
op interne- 
en externe 
verandering
en. 

Als de 
scope van 
het project 
in overleg 
tussen de 
Enterprise 
Architect 
en 
Projectarchi
tect wordt 
vastgesteld 
kunnen we 
beter 
anticiperen 
op interne- 
en externe 
verandering
en. 

Door bij alle 
projecten 
een 
overeenko
mst met 
daarin 
hetgeen dat 
moet 
worden 
opgeleverd 
te laten 
onderteken
en door de 
architecten 
en 
stakeholder
s van het 
project 
kunnen we 
beter 
anticiperen 
op interne- 
en externe 
verandering
en. 

Door bij nieuwe 
projecten een 
waardestroomanaly
se uit te voeren 
kunnen we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

1.000 .116 .606 -.071 .055 .210 .067 .342 .468 .347 

Door bij nieuwe 
projecten de 
architectuurprincipe
s te definiëren 
kunnen we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

.116 1.000 .078 .327 .047 .182 .014 .163 .267 .137 

Door bij nieuwe 
projecten het 
Operating Model te 
definiëren kunnen 
we beter 
anticiperen op 

.606 .078 1.000 .026 -.012 .189 .247 .333 .390 .116 



 

interne- en externe 
veranderingen. 

Door bij nieuwe 
projecten een 
target architectuur 
(soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit 
te werken kunnen 
we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

-.071 .327 .026 1.000 .284 -.013 .026 .107 .092 .082 

Door bij nieuwe 
projecten te werken 
met cross-
functionele teams 
kunnen we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

.055 .047 -.012 .284 1.000 .040 .403 -.032 -.027 .132 

Door bij nieuwe 
projecten een 
totaalplan te maken 
met daarin alle 
samenhangende 
projecten en het 
tijdspad om de 
beoogde 
architectuur te 
realiseren kunnen 
we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

.210 .182 .189 -.013 .040 1.000 .263 .291 .342 .355 

Door inzichtelijk te 
maken wat de 
doorontwikkeling 
van de architectuur 
kan beïnvloeden 
kunnen we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

.067 .014 .247 .026 .403 .263 1.000 .043 .047 .050 

Als de requirements 
van het project door 
de Enterprise 
Architect en de 
Projectarchitect 
worden 
gespecificeerd 
kunnen we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

.342 .163 .333 .107 -.032 .291 .043 1.000 .731 .326 

Als de scope van het 
project in overleg 
tussen de 
Enterprise Architect 
en Projectarchitect 
wordt vastgesteld 
kunnen we beter 

.468 .267 .390 .092 -.027 .342 .047 .731 1.000 .543 



 

anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

Door bij alle 
projecten een 
overeenkomst met 
daarin hetgeen dat 
moet worden 
opgeleverd te laten 
ondertekenen door 
de architecten en 
stakeholders van 
het project kunnen 
we beter 
anticiperen op 
interne- en externe 
veranderingen. 

.347 .137 .116 .082 .132 .355 .050 .326 .543 1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.676 2.909 4.121 1.212 1.417 .132 10 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

33.15 21.070 .457 .496 .679 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

33.09 22.648 .279 .192 .709 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren 

32.94 22.434 .413 .479 .689 



 

kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

Door bij nieuwe projecten een 
target architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

33.15 23.820 .171 .237 .725 

Door bij nieuwe projecten te 
werken met cross-functionele 
teams kunnen we beter anticiperen 
op interne- en externe 
veranderingen. 

32.64 24.051 .160 .299 .725 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde 
architectuur te realiseren kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

32.79 21.672 .394 .248 .690 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de 
architectuur kan beïnvloeden 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

32.64 24.114 .219 .310 .714 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

33.27 20.392 .513 .553 .668 

Als de scope van het project in 
overleg tussen de Enterprise 
Architect en Projectarchitect wordt 
vastgesteld kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

33.30 19.030 .657 .685 .639 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen 
dat moet worden opgeleverd te 
laten ondertekenen door de 
architecten en stakeholders van het 
project kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

33.85 20.133 .461 .404 .677 

 

 
 

 

 

 

Reliability 
 

 

Notes 



 

Output Created 04-JUL-2022 18:54:53 

Comments  

Input Data /Volumes/GoogleDrive/Mijn 
Drive/Backup OD/Documents/Data 
prep analyse_VersieNovember.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 33 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 

Syntax RELIABILITY 
/VARIABLES=ARV1B ARV2B ARV3B 
ARV4B ARV5B AAP1B AAP2B AO1B 
AO2B AO3B 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA 
/STATISTICS=DESCRIPTIVE CORR 
/SUMMARY=TOTAL MEANS. 
 

Resources Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 33 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on Standardized 
Items N of Items 

.820 .820 10 

 



 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

3.45 .938 33 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

3.61 .933 33 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

3.55 .794 33 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

3.55 .971 33 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

3.61 .788 33 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

3.73 .977 33 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden kunnen we IT-
middelen   makkelijker hergebruiken. 

3.48 .795 33 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

3.55 1.003 33 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

3.61 1.059 33 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

2.76 1.091 33 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 

Door bij 
nieuwe 
projecten 

Door bij 
nieuwe 
projecten 

Door bij 
nieuwe 
projecten 

Door bij 
nieuwe 
projecten 

Door bij 
nieuwe 
projecten 

Door bij 
nieuwe 
projecten 

Door 
inzichtelijk 
te maken 

Als de 
requiremen
ts van het 

Als de 
scope van 
het project 

Door bij alle 
projecten 
een 



 

een 
waardestro
omanalyse 
uit te 
voeren 
kunnen we 
IT-middelen   
makkelijker 
hergebruike
n. 

de 
architectuu
rprincipes 
te 
definiëren 
kunnen we 
IT-middelen   
makkelijker 
hergebruike
n. 

het 
Operating 
Model te 
definiëren 
kunnen we 
IT-middelen   
makkelijker 
hergebruike
n. 

een target 
architectuu
r (soll) en 
Basline 
architectuu
r (Ist) uit te 
werken 
kunnen we 
IT-middelen   
makkelijker 
hergebruike
n. 

te werken 
met cross-
functionele 
teams 
kunnen we 
IT-middelen   
makkelijker 
hergebruike
n. 

een 
totaalplan 
te maken 
met daarin 
alle 
samenhang
ende 
projecten 
en het 
tijdspad om 
de beoogde 
architectuu
r te 
realiseren 
kunnen we 
IT-middelen   
makkelijker 
hergebruike
n. 

wat de 
doorontwik
keling van 
de 
architectuu
r kan 
beïnvloede
n kunnen 
we IT-
middelen   
makkelijker 
hergebruike
n. 

project 
door de 
Enterprise 
Architect 
en de 
Projectarchi
tect 
worden 
gespecifice
erd kunnen 
we IT-
middelen   
makkelijker 
hergebruike
n. 

in overleg 
tussen de 
Enterprise 
Architect 
en 
Projectarchi
tect wordt 
vastgesteld 
kunnen we 
IT-middelen   
makkelijker 
hergebruike
n. 

overeenko
mst met 
daarin 
hetgeen dat 
moet 
worden 
opgeleverd 
te laten 
onderteken
en door de 
architecten 
en 
stakeholder
s van het 
project 
kunnen we 
IT-middelen   
makkelijker 
hergebruike
n. 

Door bij nieuwe 
projecten een 
waardestroomanaly
se uit te voeren 
kunnen we IT-
middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

1.000 .139 .370 .234 .419 .378 .156 .326 .312 .477 

Door bij nieuwe 
projecten de 
architectuurprincipe
s te definiëren 
kunnen we IT-
middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

.139 1.000 .172 .520 .377 .358 -.029 .103 .186 .026 

Door bij nieuwe 
projecten het 
Operating Model te 
definiëren kunnen 
we IT-middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

.370 .172 1.000 .129 .204 .399 .508 .360 .412 .338 

Door bij nieuwe 
projecten een 
target architectuur 
(soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit 
te werken kunnen 
we IT-middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

.234 .520 .129 1.000 .412 .359 .132 .198 .276 .070 

Door bij nieuwe 
projecten te werken 
met cross-
functionele teams 
kunnen we IT-
middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

.419 .377 .204 .412 1.000 .303 .115 .359 .332 .322 



 

Door bij nieuwe 
projecten een 
totaalplan te maken 
met daarin alle 
samenhangende 
projecten en het 
tijdspad om de 
beoogde 
architectuur te 
realiseren kunnen 
we IT-middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

.378 .358 .399 .359 .303 1.000 .377 .380 .497 .523 

Door inzichtelijk te 
maken wat de 
doorontwikkeling 
van de architectuur 
kan beïnvloeden 
kunnen we IT-
middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

.156 -.029 .508 .132 .115 .377 1.000 .285 .531 .248 

Als de requirements 
van het project door 
de Enterprise 
Architect en de 
Projectarchitect 
worden 
gespecificeerd 
kunnen we IT-
middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

.326 .103 .360 .198 .359 .380 .285 1.000 .738 .353 

Als de scope van het 
project in overleg 
tussen de 
Enterprise Architect 
en Projectarchitect 
wordt vastgesteld 
kunnen we IT-
middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

.312 .186 .412 .276 .332 .497 .531 .738 1.000 .402 

Door bij alle 
projecten een 
overeenkomst met 
daarin hetgeen dat 
moet worden 
opgeleverd te laten 
ondertekenen door 
de architecten en 
stakeholders van 
het project kunnen 
we IT-middelen   
makkelijker 
hergebruiken. 

.477 .026 .338 .070 .322 .523 .248 .353 .402 1.000 

 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items 



 

Item Means 3.488 2.758 3.727 .970 1.352 .072 10 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

31.42 27.939 .502 .365 .804 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

31.27 29.705 .317 .423 .823 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren 
kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

31.33 28.792 .513 .405 .804 

Door bij nieuwe projecten een 
target architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken 
kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

31.33 28.667 .403 .379 .815 

Door bij nieuwe projecten te 
werken met cross-functionele 
teams kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

31.27 28.830 .514 .376 .804 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde 
architectuur te realiseren kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

31.15 26.258 .658 .505 .787 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de 
architectuur kan beïnvloeden 
kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

31.39 29.621 .409 .478 .813 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd kunnen we IT-
middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

31.33 26.917 .565 .599 .797 

Als de scope van het project in 
overleg tussen de Enterprise 
Architect en Projectarchitect wordt 
vastgesteld kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

31.27 25.455 .676 .690 .783 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen 
dat moet worden opgeleverd te 
laten ondertekenen door de 
architecten en stakeholders van het 

32.12 27.047 .490 .444 .806 



 

project kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

 

 
 

 

 

 

 

Reliability 
 

 

Notes 

Output Created 04-JUL-2022 18:54:53 

Comments  

Input Data /Volumes/GoogleDrive/Mijn 
Drive/Backup OD/Documents/Data 
prep analyse_VersieNovember.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 33 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 

Syntax RELIABILITY 
/VARIABLES=ARV1C ARV2C ARV3C 
ARV4C ARV5C AAP1C AAP2C AO1C 
AO2C AO3C 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA 
/STATISTICS=DESCRIPTIVE CORR 
/SUMMARY=TOTAL MEANS. 
 

Resources Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 



 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 33 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on Standardized 
Items N of Items 

.817 .819 10 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

3.27 .977 33 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

3.33 .990 33 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren wordt 
de impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

3.39 .933 33 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken wordt 
de impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

3.30 .951 33 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams wordt de 
impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

3.55 .905 33 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind. 

3.79 .893 33 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden wordt de impact van 

3.85 .667 33 



 

veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind. 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind. 

3.48 1.121 33 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

3.61 .998 33 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project wordt de 
impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

2.85 1.093 33 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
een 
waardestro
omanalyse 
uit te 
voeren 
wordt de 
impact van 
verandering
en op de 
architectuu
r van 
andere 
domeinen 
verkleind. 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
de 
architectuu
rprincipes 
te 
definiëren 
wordt de 
impact van 
verandering
en op de 
architectuu
r van 
andere 
domeinen 
verkleind. 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
het 
Operating 
Model te 
definiëren 
wordt de 
impact van 
verandering
en op de 
architectuu
r van 
andere 
domeinen 
verkleind. 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
een target 
architectuu
r (soll) en 
Basline 
architectuu
r (Ist) uit te 
werken 
wordt de 
impact van 
verandering
en op de 
architectuu
r van 
andere 
domeinen 
verkleind. 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
te werken 
met cross-
functionele 
teams 
wordt de 
impact van 
verandering
en op de 
architectuu
r van 
andere 
domeinen 
verkleind. 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
een 
totaalplan 
te maken 
met daarin 
alle 
samenhang
ende 
projecten 
en het 
tijdspad om 
de beoogde 
architectuu
r te 
realiseren 
wordt de 
impact van 
verandering
en op de 
architectuu
r van 
andere 
domeinen 
verkleind. 

Door 
inzichtelijk 
te maken 
wat de 
doorontwik
keling van 
de 
architectuu
r kan 
beïnvloede
n wordt de 
impact van 
verandering
en op de 
architectuu
r van 
andere 
domeinen 
verkleind. 

Als de 
requiremen
ts van het 
project 
door de 
Enterprise 
Architect 
en de 
Projectarchi
tect 
worden 
gespecifice
erd wordt 
de impact 
van 
verandering
en op de 
architectuu
r van 
andere 
domeinen 
verkleind. 

Als de 
scope van 
het project 
in overleg 
tussen de 
Enterprise 
Architect 
en 
Projectarchi
tect wordt 
vastgesteld 
wordt de 
impact van 
verandering
en op de 
architectuu
r van 
andere 
domeinen 
verkleind. 

Door bij alle 
projecten 
een 
overeenko
mst met 
daarin 
hetgeen dat 
moet 
worden 
opgeleverd 
te laten 
onderteken
en door de 
architecten 
en 
stakeholder
s van het 
project 
wordt de 
impact van 
verandering
en op de 
architectuu
r van 
andere 
domeinen 
verkleind. 

Door bij nieuwe 
projecten een 
waardestroomanaly
se uit te voeren 
wordt de impact 
van veranderingen 
op de architectuur 
van andere 

1.000 .291 .564 .177 .357 .427 .209 .303 .242 .537 



 

domeinen 
verkleind. 

Door bij nieuwe 
projecten de 
architectuurprincipe
s te definiëren 
wordt de impact 
van veranderingen 
op de architectuur 
van andere 
domeinen 
verkleind. 

.291 1.000 .429 .686 .419 .224 .316 .188 .074 .193 

Door bij nieuwe 
projecten het 
Operating Model te 
definiëren wordt de 
impact van 
veranderingen op 
de architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

.564 .429 1.000 .424 .293 .553 .400 .349 .373 .458 

Door bij nieuwe 
projecten een 
target architectuur 
(soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit 
te werken wordt de 
impact van 
veranderingen op 
de architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

.177 .686 .424 1.000 .274 .188 .124 .063 .064 .346 

Door bij nieuwe 
projecten te werken 
met cross-
functionele teams 
wordt de impact 
van veranderingen 
op de architectuur 
van andere 
domeinen 
verkleind. 

.357 .419 .293 .274 1.000 .496 .038 .101 .038 .307 

Door bij nieuwe 
projecten een 
totaalplan te maken 
met daarin alle 
samenhangende 
projecten en het 
tijdspad om de 
beoogde 
architectuur te 
realiseren wordt de 
impact van 
veranderingen op 
de architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

.427 .224 .553 .188 .496 1.000 .154 .200 .219 .382 

Door inzichtelijk te 
maken wat de 
doorontwikkeling 
van de architectuur 

.209 .316 .400 .124 .038 .154 1.000 .394 .424 .267 



 

kan beïnvloeden 
wordt de impact 
van veranderingen 
op de architectuur 
van andere 
domeinen 
verkleind. 

Als de requirements 
van het project door 
de Enterprise 
Architect en de 
Projectarchitect 
worden 
gespecificeerd 
wordt de impact 
van veranderingen 
op de architectuur 
van andere 
domeinen 
verkleind. 

.303 .188 .349 .063 .101 .200 .394 1.000 .762 .291 

Als de scope van het 
project in overleg 
tussen de 
Enterprise Architect 
en Projectarchitect 
wordt vastgesteld 
wordt de impact 
van veranderingen 
op de architectuur 
van andere 
domeinen 
verkleind. 

.242 .074 .373 .064 .038 .219 .424 .762 1.000 .373 

Door bij alle 
projecten een 
overeenkomst met 
daarin hetgeen dat 
moet worden 
opgeleverd te laten 
ondertekenen door 
de architecten en 
stakeholders van 
het project wordt 
de impact van 
veranderingen op 
de architectuur van 
andere domeinen 
verkleind. 

.537 .193 .458 .346 .307 .382 .267 .291 .373 1.000 

 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.442 2.848 3.848 1.000 1.351 .082 10 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
wordt de impact van veranderingen 

31.15 28.070 .565 .495 .794 



 

op de architectuur van andere 
domeinen verkleind. 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
wordt de impact van veranderingen 
op de architectuur van andere 
domeinen verkleind. 

31.09 28.710 .489 .646 .802 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren 
wordt de impact van veranderingen 
op de architectuur van andere 
domeinen verkleind. 

31.03 27.155 .704 .598 .779 

Door bij nieuwe projecten een 
target architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken 
wordt de impact van veranderingen 
op de architectuur van andere 
domeinen verkleind. 

31.12 29.672 .415 .608 .810 

Door bij nieuwe projecten te 
werken met cross-functionele 
teams wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur 
van andere domeinen verkleind. 

30.88 29.985 .411 .405 .810 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde 
architectuur te realiseren wordt de 
impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

30.64 29.176 .508 .457 .800 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de 
architectuur kan beïnvloeden 
wordt de impact van veranderingen 
op de architectuur van andere 
domeinen verkleind. 

30.58 31.314 .418 .355 .810 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur 
van andere domeinen verkleind. 

30.94 28.059 .468 .618 .806 

Als de scope van het project in 
overleg tussen de Enterprise 
Architect en Projectarchitect wordt 
vastgesteld wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur 
van andere domeinen verkleind. 

30.82 28.903 .464 .648 .805 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen 
dat moet worden opgeleverd te 
laten ondertekenen door de 
architecten en stakeholders van het 
project wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur 
van andere domeinen verkleind. 

31.58 27.189 .569 .485 .793 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability 
 

 

Notes 

Output Created 04-JUL-2022 18:54:53 

Comments  

Input Data /Volumes/GoogleDrive/Mijn 
Drive/Backup OD/Documents/Data 
prep analyse_VersieNovember.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 33 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 

Syntax RELIABILITY 
/VARIABLES=ARV1D ARV2D ARV3D 
ARV4D ARV5D AAP1D AAP2D AO1D 
AO2D AO3D 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA 
/STATISTICS=DESCRIPTIVE CORR 
/SUMMARY=TOTAL MEANS. 
 



 

Resources Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,00 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 33 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on Standardized 
Items N of Items 

.808 .808 10 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd. 

4.06 .899 33 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd. 

3.85 .906 33 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

4.00 .791 33 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

3.67 .990 33 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

4.27 .674 33 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 

3.94 .899 33 



 

te realiseren worden de organisatie en 
IT beter op elkaar afgestemd. 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden worden de 
organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

3.76 .830 33 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd worden de organisatie 
en IT beter op elkaar afgestemd. 

3.30 1.185 33 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd. 

3.52 1.149 33 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

3.09 1.182 33 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
een 
waardestro
omanalyse 
uit te 
voeren 
worden de 
organisatie 
en IT beter 
op elkaar 
afgestemd. 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
de 
architectuu
rprincipes 
te 
definiëren 
worden de 
organisatie 
en IT beter 
op elkaar 
afgestemd. 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
het 
Operating 
Model te 
definiëren 
worden de 
organisatie 
en IT beter 
op elkaar 
afgestemd. 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
een target 
architectuu
r (soll) en 
Basline 
architectuu
r (Ist) uit te 
werken 
worden de 
organisatie 
en IT beter 
op elkaar 
afgestemd. 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
te werken 
met cross-
functionele 
teams 
worden de 
organisatie 
en IT beter 
op elkaar 
afgestemd. 

Door bij 
nieuwe 
projecten 
een 
totaalplan 
te maken 
met daarin 
alle 
samenhang
ende 
projecten 
en het 
tijdspad om 
de beoogde 
architectuu
r te 
realiseren 
worden de 
organisatie 
en IT beter 
op elkaar 
afgestemd. 

Door 
inzichtelijk 
te maken 
wat de 
doorontwik
keling van 
de 
architectuu
r kan 
beïnvloede
n worden 
de 
organisatie 
en IT beter 
op elkaar 
afgestemd. 

Als de 
requiremen
ts van het 
project 
door de 
Enterprise 
Architect 
en de 
Projectarchi
tect 
worden 
gespecifice
erd worden 
de 
organisatie 
en IT beter 
op elkaar 
afgestemd. 

Als de 
scope van 
het project 
in overleg 
tussen de 
Enterprise 
Architect 
en 
Projectarchi
tect wordt 
vastgesteld 
worden de 
organisatie 
en IT beter 
op elkaar 
afgestemd. 

Door bij alle 
projecten 
een 
overeenko
mst met 
daarin 
hetgeen dat 
moet 
worden 
opgeleverd 
te laten 
onderteken
en door de 
architecten 
en 
stakeholder
s van het 
project 
worden de 
organisatie 
en IT beter 
op elkaar 
afgestemd. 

Door bij nieuwe 
projecten een 
waardestroomanaly
se uit te voeren 
worden de 
organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

1.000 .319 .352 .023 .487 .121 .397 .334 .392 .053 

Door bij nieuwe 
projecten de 

.319 1.000 .393 .639 .428 .257 .116 .219 .228 -.074 



 

architectuurprincipe
s te definiëren 
worden de 
organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

Door bij nieuwe 
projecten het 
Operating Model te 
definiëren worden 
de organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

.352 .393 1.000 .200 .352 .220 .524 .167 .344 .167 

Door bij nieuwe 
projecten een 
target architectuur 
(soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit 
te werken worden 
de organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

.023 .639 .200 1.000 .141 .187 -.025 .382 .458 .267 

Door bij nieuwe 
projecten te werken 
met cross-
functionele teams 
worden de 
organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

.487 .428 .352 .141 1.000 .131 .401 .089 .216 .046 

Door bij nieuwe 
projecten een 
totaalplan te maken 
met daarin alle 
samenhangende 
projecten en het 
tijdspad om de 
beoogde 
architectuur te 
realiseren worden 
de organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

.121 .257 .220 .187 .131 1.000 .398 .692 .485 .329 

Door inzichtelijk te 
maken wat de 
doorontwikkeling 
van de architectuur 
kan beïnvloeden 
worden de 
organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

.397 .116 .524 -.025 .401 .398 1.000 .331 .299 .119 

Als de requirements 
van het project door 
de Enterprise 
Architect en de 
Projectarchitect 
worden 
gespecificeerd 
worden de 
organisatie en IT 

.334 .219 .167 .382 .089 .692 .331 1.000 .777 .470 



 

beter op elkaar 
afgestemd. 

Als de scope van het 
project in overleg 
tussen de 
Enterprise Architect 
en Projectarchitect 
wordt vastgesteld 
worden de 
organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

.392 .228 .344 .458 .216 .485 .299 .777 1.000 .471 

Door bij alle 
projecten een 
overeenkomst met 
daarin hetgeen dat 
moet worden 
opgeleverd te laten 
ondertekenen door 
de architecten en 
stakeholders van 
het project worden 
de organisatie en IT 
beter op elkaar 
afgestemd. 

.053 -.074 .167 .267 .046 .329 .119 .470 .471 1.000 

 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.745 3.091 4.273 1.182 1.382 .130 10 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
worden de organisatie en IT beter 
op elkaar afgestemd. 

33.39 29.184 .419 .540 .797 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
worden de organisatie en IT beter 
op elkaar afgestemd. 

33.61 29.121 .422 .743 .797 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren 
worden de organisatie en IT beter 
op elkaar afgestemd. 

33.45 29.443 .466 .507 .793 

Door bij nieuwe projecten een 
target architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken 
worden de organisatie en IT beter 
op elkaar afgestemd. 

33.79 28.547 .430 .703 .797 

Door bij nieuwe projecten te 
werken met cross-functionele 
teams worden de organisatie en IT 
beter op elkaar afgestemd. 

33.18 30.778 .379 .442 .801 



 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde 
architectuur te realiseren worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

33.52 28.070 .545 .632 .784 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de 
architectuur kan beïnvloeden 
worden de organisatie en IT beter 
op elkaar afgestemd. 

33.70 29.468 .434 .519 .796 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd worden de 
organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

34.15 24.570 .689 .794 .763 

Als de scope van het project in 
overleg tussen de Enterprise 
Architect en Projectarchitect wordt 
vastgesteld worden de organisatie 
en IT beter op elkaar afgestemd. 

33.94 24.496 .726 .732 .758 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen 
dat moet worden opgeleverd te 
laten ondertekenen door de 
architecten en stakeholders van het 
project worden de organisatie en IT 
beter op elkaar afgestemd. 

34.36 28.176 .358 .402 .809 

 

 
 

 

 

 

Factor Analysis 
 

 

Notes 

Output Created 04-JUL-2022 18:54:53 

Comments  

Input Data /Volumes/GoogleDrive/Mijn 
Drive/Backup OD/Documents/Data 
prep analyse_VersieNovember.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 33 



 

Missing Value Handling Definition of Missing MISSING=EXCLUDE: User-defined 
missing values are treated as missing. 

Cases Used LISTWISE: Statistics are based on cases 
with no missing values for any variable 
used. 

Syntax FACTOR 
/VARIABLES ARV1A ARV2A ARV3A 
ARV4A ARV5A AAP1A AAP2A AO1A 
AO2A AO3A 
/MISSING LISTWISE 
/ANALYSIS ARV1A ARV2A ARV3A 
ARV4A ARV5A AAP1A AAP2A AO1A 
AO2A AO3A 
/PRINT INITIAL KMO EXTRACTION 
ROTATION FSCORE 
/FORMAT SORT 
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
/EXTRACTION PC 
/CRITERIA ITERATE(25) 
/ROTATION VARIMAX 
/SAVE REG(ALL) 
/METHOD=CORRELATION. 
 

Resources Processor Time 00:00:00,03 

Elapsed Time 00:00:00,00 

Maximum Memory Required 14616 (14.273K) bytes 

Variables Created FAC1_30 Component score 1 

FAC2_30 Component score 2 

FAC3_30 Component score 3 

FAC4_30 Component score 4 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .614 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 80.002 

df 45 

Sig. .001 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

1.000 .707 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

1.000 .545 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren kunnen 

1.000 .837 



 

we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

1.000 .759 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

1.000 .690 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

1.000 .603 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

1.000 .747 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

1.000 .608 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

1.000 .802 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

1.000 .620 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation Sums 
of Squared 
Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 3.051 30.509 30.509 3.051 30.509 30.509 2.099 

2 1.530 15.301 45.810 1.530 15.301 45.810 1.917 

3 1.312 13.122 58.932 1.312 13.122 58.932 1.480 

4 1.025 10.254 69.186 1.025 10.254 69.186 1.423 



 

5 .857 8.569 77.755     

6 .729 7.288 85.043     

7 .561 5.613 90.656     

8 .454 4.539 95.195     

9 .275 2.754 97.949     

10 .205 2.051 100.000     

 

Total Variance Explained 

Component 

Rotation Sums of Squared Loadings 

% of Variance Cumulative % 

1 20.992 20.992 

2 19.169 40.161 

3 14.797 54.958 

4 14.228 69.186 

5   

6   

7   

8   

9   

10   

        

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

.853 -.178 .191 -.072 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

.737 -.181 .178 -.022 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

.689 -.214 -.279 .330 



 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

.633 .027 .141 -.446 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

.616 -.121 -.396 .535 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

.548 .106 -.109 -.528 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

.122 .796 -.205 -.005 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

.158 .585 .535 .324 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

.246 .582 -.583 -.088 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

.353 .281 .555 .182 

Extraction Method: Principal Component Analysis.a 

a. 4 components extracted. 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

.777 .064 .055 .096 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren kunnen we beter 

.726 .028 .255 -.101 



 

anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

.709 .474 -.150 .228 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

.589 .437 -.163 .209 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

.035 .904 .138 .001 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

.249 .802 .024 -.021 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

.107 .162 .834 -.115 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

.008 -.056 .783 .273 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

-.055 -.039 .179 .850 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

.204 .066 -.049 .705 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 

1 .725 .636 .111 .239 

2 -.065 -.257 .825 .499 

3 .158 -.362 -.547 .738 

4 -.667 .631 -.089 .386 



 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 

 

Component Score Coefficient Matrix 

 

Component 

1 2 3 4 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

-.075 .459 -.002 -.049 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

.020 -.015 -.083 .500 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

-.244 .587 .076 -.013 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

-.134 -.013 .070 .627 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

-.026 -.055 .519 .152 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

.456 -.198 .168 -.183 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

.020 .060 .574 -.152 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd kunnen we beter 
anticiperen op interne- en externe 
veranderingen. 

.219 .122 -.143 .091 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
kunnen we beter anticiperen op 
interne- en externe veranderingen. 

.281 .111 -.138 .089 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 

.457 -.186 .018 -.031 



 

stakeholders van het project kunnen 
we beter anticiperen op interne- en 
externe veranderingen. 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Component Scores. 
 

 

Component Score Covariance Matrix 

Component 1 2 3 4 

1 1.000 .000 .000 .000 

2 .000 1.000 .000 .000 

3 .000 .000 1.000 .000 

4 .000 .000 .000 1.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Component Scores. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Analysis 
 

 

Notes 

Output Created 04-JUL-2022 18:54:53 

Comments  

Input Data /Volumes/GoogleDrive/Mijn 
Drive/Backup OD/Documents/Data 
prep analyse_VersieNovember.sav 



 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 33 

Missing Value Handling Definition of Missing MISSING=EXCLUDE: User-defined 
missing values are treated as missing. 

Cases Used LISTWISE: Statistics are based on cases 
with no missing values for any variable 
used. 

Syntax FACTOR 
/VARIABLES ARV1B ARV2B ARV3B 
ARV4B ARV5B AAP1B AAP2B AO1B 
AO2B AO3B 
/MISSING LISTWISE 
/ANALYSIS ARV1B ARV2B ARV3B 
ARV4B ARV5B AAP1B AAP2B AO1B 
AO2B AO3B 
/PRINT INITIAL KMO EXTRACTION 
ROTATION FSCORE 
/FORMAT SORT 
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
/EXTRACTION PC 
/CRITERIA ITERATE(25) 
/ROTATION VARIMAX 
/SAVE REG(ALL) 
/METHOD=CORRELATION. 
 

Resources Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,00 

Maximum Memory Required 14616 (14.273K) bytes 

Variables Created FAC1_31 Component score 1 

FAC2_31 Component score 2 

FAC3_31 Component score 3 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .727 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 105.561 

df 45 

Sig. <.001 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

1.000 .686 



 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

1.000 .742 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

1.000 .513 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

1.000 .712 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

1.000 .599 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

1.000 .563 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden kunnen we IT-
middelen   makkelijker hergebruiken. 

1.000 .724 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

1.000 .528 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

1.000 .732 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

1.000 .714 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation Sums 
of Squared 
Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 3.911 39.113 39.113 3.911 39.113 39.113 2.600 

2 1.554 15.537 54.650 1.554 15.537 54.650 1.981 



 

3 1.049 10.492 65.142 1.049 10.492 65.142 1.934 

4 .868 8.678 73.821     

5 .681 6.814 80.635     

6 .574 5.741 86.375     

7 .505 5.048 91.423     

8 .363 3.632 95.055     

9 .313 3.131 98.186     

10 .181 1.814 100.000     

 

Total Variance Explained 

Component 

Rotation Sums of Squared Loadings 

% of Variance Cumulative % 

1 25.995 25.995 

2 19.806 45.802 

3 19.341 65.142 

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

        

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

.788 -.224 .247 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

.749 .045 .021 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 

.697 -.198 .051 



 

Projectarchitect worden 
gespecificeerd kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

.635 -.285 .168 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

.631 -.249 -.504 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

.618 .022 -.551 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

.600 .411 -.266 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden kunnen we IT-
middelen   makkelijker hergebruiken. 

.548 -.452 .468 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

.400 .730 .223 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

.489 .642 .245 

Extraction Method: Principal Component Analysis.a 

a. 3 components extracted. 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden kunnen we IT-
middelen   makkelijker hergebruiken. 

.848 -.058 -.041 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

.792 .254 .200 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren kunnen 

.675 .233 .062 



 

we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

.616 .362 .134 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

.517 .408 .359 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

.145 .804 .135 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

.312 .781 -.083 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

.086 .548 .540 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

.036 .023 .861 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

.153 .059 .827 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 

1 .706 .570 .419 

2 -.492 -.030 .870 

3 .508 -.821 .260 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 

 



 

Component Score Coefficient Matrix 

 

Component 

1 2 3 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

-.162 .521 -.058 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

-.051 -.130 .507 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

.286 -.033 -.050 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

.003 -.132 .473 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

-.151 .288 .229 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

.131 .092 .111 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden kunnen we IT-
middelen   makkelijker hergebruiken. 

.469 -.278 -.078 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd kunnen we IT-middelen   
makkelijker hergebruiken. 

.213 .066 -.023 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
kunnen we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

.333 -.074 .020 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project kunnen 
we IT-middelen   makkelijker 
hergebruiken. 

-.051 .491 -.196 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Component Scores. 
 



 

 

Component Score Covariance Matrix 

Component 1 2 3 

1 1.000 .000 .000 

2 .000 1.000 .000 

3 .000 .000 1.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Component Scores. 
 

 

 
Factor Analysis 
 

 

Notes 

Output Created 04-JUL-2022 18:54:53 

Comments  

Input Data /Volumes/GoogleDrive/Mijn 
Drive/Backup OD/Documents/Data 
prep analyse_VersieNovember.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 33 

Missing Value Handling Definition of Missing MISSING=EXCLUDE: User-defined 
missing values are treated as missing. 

Cases Used LISTWISE: Statistics are based on cases 
with no missing values for any variable 
used. 

Syntax FACTOR 
/VARIABLES ARV1C ARV2C ARV3C 
ARV4C ARV5C AAP1C AAP2C AO1C 
AO2C AO3C 
/MISSING LISTWISE 
/ANALYSIS ARV1C ARV2C ARV3C 
ARV4C ARV5C AAP1C AAP2C AO1C 
AO2C AO3C 
/PRINT INITIAL KMO EXTRACTION 
ROTATION FSCORE 
/FORMAT SORT 
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
/EXTRACTION PC 
/CRITERIA ITERATE(25) 
/ROTATION VARIMAX 
/SAVE REG(ALL) 
/METHOD=CORRELATION. 
 



 

Resources Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,00 

Maximum Memory Required 14616 (14.273K) bytes 

Variables Created FAC1_32 Component score 1 

FAC2_32 Component score 2 

FAC3_32 Component score 3 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .674 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 121.472 

df 45 

Sig. <.001 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

1.000 .615 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

1.000 .845 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren wordt 
de impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

1.000 .658 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken wordt 
de impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

1.000 .790 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams wordt de 
impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

1.000 .579 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren wordt de impact van 

1.000 .665 



 

veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind. 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind. 

1.000 .550 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind. 

1.000 .741 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

1.000 .804 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project wordt de 
impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

1.000 .525 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation Sums 
of Squared 
Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 3.862 38.621 38.621 3.862 38.621 38.621 2.570 

2 1.718 17.177 55.797 1.718 17.177 55.797 2.312 

3 1.193 11.925 67.722 1.193 11.925 67.722 1.891 

4 .760 7.596 75.318     



 

5 .702 7.024 82.342     

6 .575 5.748 88.090     

7 .537 5.371 93.461     

8 .278 2.782 96.243     

9 .202 2.016 98.259     

10 .174 1.741 100.000     

 

Total Variance Explained 

Component 

Rotation Sums of Squared Loadings 

% of Variance Cumulative % 

1 25.698 25.698 

2 23.116 48.814 

3 18.908 67.722 

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

        

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren wordt 
de impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

.810 -.045 -.024 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

.691 -.053 -.367 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project wordt de 
impact van veranderingen op de 

.687 .027 -.229 



 

architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind. 

.637 -.181 -.477 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

.602 -.448 .530 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken wordt 
de impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

.531 -.500 .508 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams wordt de 
impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

.527 -.467 -.289 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind. 

.522 .374 .371 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

.568 .690 .071 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind. 

.579 .628 .109 

Extraction Method: Principal Component Analysis.a 

a. 3 components extracted. 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren wordt de impact van 

.811 .073 .049 



 

veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind. 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

.744 .234 .081 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams wordt de 
impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

.685 -.163 .288 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project wordt de 
impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

.630 .333 .133 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren wordt 
de impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

.601 .397 .372 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

.175 .876 -.071 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind. 

.175 .843 -.005 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind. 

.029 .681 .292 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

.197 .113 .891 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken wordt 
de impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

.174 .027 .871 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a 

a. Rotation converged in 5 iterations. 



 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 

1 .709 .543 .450 

2 -.262 .795 -.547 

3 -.655 .269 .706 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 

 

Component Score Coefficient Matrix 

 

Component 

1 2 3 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

.337 -.011 -.120 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

-.112 -.003 .527 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren wordt 
de impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

.169 .088 .095 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken wordt 
de impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

-.105 -.042 .522 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams wordt de 
impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

.327 -.207 .039 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind. 

.406 -.102 -.151 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind. 

-.165 .331 .161 



 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd wordt de impact van 
veranderingen op de architectuur van 
andere domeinen verkleind. 

-.049 .397 -.068 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
wordt de impact van veranderingen op 
de architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

-.040 .415 -.111 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project wordt de 
impact van veranderingen op de 
architectuur van andere domeinen 
verkleind. 

.248 .057 -.064 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Component Scores. 
 

 

Component Score Covariance Matrix 

Component 1 2 3 

1 1.000 .000 .000 

2 .000 1.000 .000 

3 .000 .000 1.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Component Scores. 
 

 

 
Factor Analysis 
 

 

Notes 

Output Created 04-JUL-2022 18:54:53 

Comments  

Input Data /Volumes/GoogleDrive/Mijn 
Drive/Backup OD/Documents/Data 
prep analyse_VersieNovember.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 



 

N of Rows in Working Data File 33 

Missing Value Handling Definition of Missing MISSING=EXCLUDE: User-defined 
missing values are treated as missing. 

Cases Used LISTWISE: Statistics are based on cases 
with no missing values for any variable 
used. 

Syntax FACTOR 
/VARIABLES ARV1D ARV2D ARV3D 
ARV4D ARV5D AAP1D AAP2D AO1D 
AO2D AO3D 
/MISSING LISTWISE 
/ANALYSIS ARV1D ARV2D ARV3D 
ARV4D ARV5D AAP1D AAP2D AO1D 
AO2D AO3D 
/PRINT INITIAL KMO EXTRACTION 
ROTATION FSCORE 
/FORMAT SORT 
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
/EXTRACTION PC 
/CRITERIA ITERATE(25) 
/ROTATION VARIMAX 
/SAVE REG(ALL) 
/METHOD=CORRELATION. 
 

Resources Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,00 

Maximum Memory Required 14616 (14.273K) bytes 

Variables Created FAC1_33 Component score 1 

FAC2_33 Component score 2 

FAC3_33 Component score 3 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .576 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 142.362 

df 45 

Sig. <.001 

 

 

 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd. 

1.000 .567 



 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd. 

1.000 .870 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

1.000 .523 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

1.000 .875 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

1.000 .620 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren worden de organisatie en 
IT beter op elkaar afgestemd. 

1.000 .581 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden worden de 
organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

1.000 .716 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd worden de organisatie 
en IT beter op elkaar afgestemd. 

1.000 .838 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd. 

1.000 .752 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

1.000 .530 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation Sums 
of Squared 
Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 3.755 37.548 37.548 3.755 37.548 37.548 2.709 

2 1.731 17.307 54.856 1.731 17.307 54.856 2.425 



 

3 1.386 13.865 68.720 1.386 13.865 68.720 1.738 

4 .801 8.010 76.730     

5 .779 7.789 84.520     

6 .589 5.889 90.409     

7 .396 3.965 94.374     

8 .324 3.239 97.613     

9 .130 1.299 98.913     

10 .109 1.087 100.000     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Variance Explained 

Component 

Rotation Sums of Squared Loadings 

% of Variance Cumulative % 

1 27.095 27.095 

2 24.250 51.344 

3 17.376 68.720 

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

        

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 



 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd. 

.806 -.319 -.024 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd worden de organisatie 
en IT beter op elkaar afgestemd. 

.780 -.468 -.101 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren worden de organisatie en 
IT beter op elkaar afgestemd. 

.661 -.334 -.183 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

.592 .407 -.081 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden worden de 
organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

.582 .322 -.523 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd. 

.564 .450 -.216 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

.501 .608 -.003 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

.466 -.541 -.140 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

.528 -.176 .751 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd. 

.552 .366 .657 

Extraction Method: Principal Component Analysis.a 

a. 3 components extracted. 

 

 

 



 

 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 
Projectarchitect worden 
gespecificeerd worden de organisatie 
en IT beter op elkaar afgestemd. 

.887 .164 .157 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd. 

.787 .261 .254 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren worden de organisatie en 
IT beter op elkaar afgestemd. 

.729 .217 .050 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

.725 -.065 -.007 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden worden de 
organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

.301 .758 -.224 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

-.062 .743 .253 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd. 

.135 .738 .065 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

.156 .679 .195 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

.329 -.061 .873 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd. 

-.003 .378 .853 



 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 

1 .701 .602 .383 

2 -.680 .726 .105 

3 -.215 -.334 .918 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 

 

Component Score Coefficient Matrix 

 

Component 

1 2 3 

Door bij nieuwe projecten een 
waardestroomanalyse uit te voeren 
worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd. 

-.038 .331 -.058 

Door bij nieuwe projecten de 
architectuurprincipes te definiëren 
worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd. 

-.143 .084 .513 

Door bij nieuwe projecten het 
Operating Model te definiëren worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

-.037 .285 .031 

Door bij nieuwe projecten een target 
architectuur (soll) en Basline 
architectuur (Ist) uit te werken worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

.052 -.170 .541 

Door bij nieuwe projecten te werken 
met cross-functionele teams worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

-.145 .336 .086 

Door bij nieuwe projecten een 
totaalplan te maken met daarin alle 
samenhangende projecten en het 
tijdspad om de beoogde architectuur 
te realiseren worden de organisatie en 
IT beter op elkaar afgestemd. 

.283 .010 -.074 

Door inzichtelijk te maken wat de 
doorontwikkeling van de architectuur 
kan beïnvloeden worden de 
organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

.063 .354 -.267 

Als de requirements van het project 
door de Enterprise Architect en de 

.345 -.047 -.016 



 

Projectarchitect worden 
gespecificeerd worden de organisatie 
en IT beter op elkaar afgestemd. 

Als de scope van het project in overleg 
tussen de Enterprise Architect en 
Projectarchitect wordt vastgesteld 
worden de organisatie en IT beter op 
elkaar afgestemd. 

.280 .001 .047 

Door bij alle projecten een 
overeenkomst met daarin hetgeen dat 
moet worden opgeleverd te laten 
ondertekenen door de architecten en 
stakeholders van het project worden 
de organisatie en IT beter op elkaar 
afgestemd. 

.322 -.118 -.078 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Component Scores. 
 

 

Component Score Covariance Matrix 

Component 1 2 3 

1 1.000 .000 .000 

2 .000 1.000 .000 

3 .000 .000 1.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Component Scores. 
 

 

 

 

 


