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Abstract 

In dit onderzoek wordt er, vanuit een Dynamic Capability View (DCV), de waarde van EA-artefacten in 

het strategisch planningsplanningsproces (SPP) van een Digitale Transformatie (DT) bestudeerd. De 

complexiteit van de toepassing van Enterprise Architecture (EA) en de continue uitbreiding van EA-

frameworks vraagt om een vernieuwde EA aanpak. Daarbij bestaat onduidelijkheid hoe EA-artefacten 

waarde kunnen leveren in een SPP van een DT. Wendbaarheid van organisaties speelt hierin een 

belangrijke rol en wordt gefaciliteerd door DC’s. De empirische toepassing hiervan is onderzocht 

middels een embedded exploratory single case study, waarbij bij de casusorganisatie een DT heeft 

plaatsgevonden. In deze casus zijn de EA-artefacten geanalyseerd en zijn er een zevental 

semigestructureerde interviews gehouden. In dit onderzoek is de waarde gekoppeld aan individuele 

EA-artefacten in tegenstelling tot een combinatie van EA-artefacten. Verder worden deze waardes 

gecategoriseerd en toegekend aan de DC's. Dit draagt voor organisaties bij aan het gerichter oppakken 

van het SPP in DT's. Vervolgonderzoek kan worden gericht op het effect van de volwassenheid van 

organisaties bij de inzet van EA-artefacten of op de impact van het formaat van DT's op de waarden 

van EA-artefacten.  

Sleutelbegrippen 

Dynamic capabilities, digital transformation, strategic planning, enterprise architecture, enterprise 

architecture artifacts, enterprise architecture value 
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Samenvatting 

In de afgelopen jaren zijn de digitale veranderingen in een stroomversnelling terechtgekomen. De 

stroomversnelling in deze digitalisering zorgt ervoor, dat bedrijven wendbaar moeten zijn om 

zodoende de optimaal in de markt te passen. Deze organisatorische wendbaarheid wordt gekenmerkt 

door de DC’s. Bedrijven zijn vervolgens door de snelle veranderingen digitalisering in de 

bedrijfsprocessen, klantervaringen en businessmodellen gaan verweven. Deze fundamentele 

organisatorische transformaties zorgt ervoor, dat een strategische aanpak van DT essentieel wordt. 

Door de aard van grote is het van belang dat bedrijven hier een gedegen strategische planning voor 

opzetten. Met EA wordt er inzicht gecreëerd in de organisatie vanuit een geïntegreerd business- en 

IT-perspectief. Dit wordt opgesteld met behulp van diverse EA-artefacten. Er zijn in de afgelopen jaren 

meerdere EA-frameworks ontwikkeld, met ieder een verschillende set aan EA-artefacten en EA-

waarde.  

Er zijn in de afgelopen jaren veel stappen gezet op het gebied van EA. Er zijn onder andere nieuwe EA-

frameworks ontwikkeld met ieder unieke sets aan EA-artefacten. Voor deze frameworks zijn de 

voordelen integraal onderzocht, waardoor er ook een verscheidenheid aan voordelen voor EA is 

ontstaan. Hierdoor is de complexiteit van EA flink gegroeid en wordt de toepassing van EA steeds 

ingewikkelder om uit te voeren. Door de toepassing van het SPP in een DT, vraagt dit om een 

vernieuwde EA aanpak, waarin dit wordt onderzocht vanuit een DCV. Vandaar dat de focus van dit 

onderzoek ligt op het in kaart brengen van de waarde van EA-artefacten in een SPP in een DT vanuit 

een DCV. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

Hoe leveren EA-artefacten, als onderdeel van een EA-gedreven dynamic capability, waarde voor de 

strategische planning van digitale transformaties? 

Dit onderzoek toont aan, dat door de complementaire aard van SPP op DT's, deze concepten niet los 

van elkaar kunnen worden gezien in de bepaling van EA-waarde. De EA-waarde kan worden 

gekenmerkt door de afstemming tussen business en IT op meerdere vlakken – zoals strategie en 

investeringen –, door de reductie van complexiteit in de organisatie en het creëren van een gedeelde 

visie op de toekomst. 

Om tot de beantwoording van de hoofdvraag te komen, is er eerst een literatuuronderzoek uitgevoerd 

om het theoretisch kader te vormen betreffend hoe EA-artefacten waarde leveren binnen het SPP van 

een DT. Doordat er diepgaande inzichten benodigd zijn, voor de wijze waarop de EA-artefacten 

waarde leveren in een DCV is dit middels een embedded exploratory single case study, getrianguleerd 

met document onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd bij een organisatie waar een DT 

succesvol is afgerond en EA-artefacten zijn ingezet in dit proces. In deze organisatie zijn er 

semigestructureerd interviews gehouden met een zevental professionals. De validiteit in dit 

onderzoek is gewaarborgd, doordat de concepten vanuit verschillende bronnen zijn behandeld, de 

interviewees akkoord hebben gegeven op de transcripties en de transcripties zijn uitgewerkt middels 

pattern matching. De vorm van dit onderzoek, maakt het op zichzelf staand minder generaliseerbaar, 

maar door de exploratieve aard van dit onderzoek kan het de aanzet zijn van een multiple case study. 

In dit onderzoek zijn achttien EA-artefacten geïdentificeerd. Bij de DC sensing zijn dit er zeven, bij de 

DC seizing zijn dit er negen en bij de DC transforming zijn dit er drie. Voor iedere individuele artefact 

is gevraagd naar de waarde die deze leverde. Daaruit bleek dat er vaak slechts kleine discrepanties 



iv 

aanwezig waren in de verschillende artefacten. Daarom is getracht om de complexiteit te reduceren 

en categorieën te gebruiken voor de waardes die de EA-artefacten hebben geleverd. De categorieën 

die gebuikt zijn: inzicht, besluitvorming, efficiëntie, borging, beheersing en verbetering. Door het 

gebruik van de categorieën kon geconcludeerd worden dat de waardes die EA-artefacten leveren in 

het SPP van een DT bij de DC sensing, voornamelijk berusten op het bieden van inzicht en 

ondersteuning in het besluitvormingsproces. Bij de DC seizing betreft dit voornamelijk het borgen van 

de DT, het beheersen van de DT en het creëren van draagvlak voor de DT. Bij de DC transforming is 

dat het borgen van de DT, het efficiënt inzetten van resources en het verbeteren van de bestaande 

dienstverlening. Daarnaast is voor iedere gevonden waarde aangegeven bij welk artefact en welke DC 

deze voorkwam en zijn er naast de reeds bekende waarde een viertal nieuwe waarde erkend bij het 

gebruik van EA-artefacten in het SPP van een DT.  

De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden door organisaties die zich voorbereiden op 

een DT of die hun DC’s willen ontwikkelen. De resultaten laten op een ongecompliceerde manier zien 

welke waardes behaald kunnen worden bij de inzet van EA-artefacten bij een DC. Daarbij wordt per 

artefact gespecificeerd welke waarde precies gevonden is. Desondanks is gebleken dat de inzet van 

EA-artefacten verschillende waardes kunnen opleveren en kunnen verschillen per perspectief. 

Daarom kan gezegd worden dat er geen one-size-fits-all is op het gebied van waardes die EA-

artefacten leveren in het SPP van een DT.  

Vervolgonderzoek kan zich richten op de impact van de volwassenheid van een organisatie op het 
gebruik van EA-artefacten. Eveneens zou vervolgonderzoek kunnen gaan over de gebreken die zich 
voordoen bij het ontbreken van de toepassing van EA-artefact in een SPP van een DT. Verder kan 
met een literatuurstudie onderzoek gedaan worden naar de categorisering van de EA-waardes om 
de complexiteit van de materie te reduceren. Tot slot zou de onderzocht kunnen worden hoe DC’s 
ingezet kunnen worden bij de verschillende niveaus van DT.  
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1. Introductie  

1.1. Achtergrond 
Digitalisering is voor vele bedrijven één van de grootste uitdagingen in de hedendaagse maatschappij. Om met 

de markt mee te bewegen moeten bedrijven zich continue aanpassen en inspelen op nieuwe technologieën (E. 

Niemi & Pekkola, 2020). Het benutten van deze intredende technologieën om nieuwe waarde proposities te 

creëren, is beter bekend als DT (Hess et al., 2016). DT staat bij 90% van de bedrijven hoog op de agenda (E. 

Niemi & Pekkola, 2020). Een snel veranderende markt vereist een bedrijfsstrategie die flexibiliteit toelaat en 

ondersteunt en waarin nauwe afstemming plaats vindt tussen de IT-middelen en de bedrijfsprocessen (Grave 

et al., 2021; Hess et al., 2016; van de Wetering et al., 2020). Een steeds belangrijkere rol hierin spelen de DC’s, 

waarmee bedrijven kansen zien en grijpen wanneer ze zich voordoen en hierop continu inspelen door de 

organisatie opnieuw te configureren naar de veranderende omstandigheden (Korhonen & Halen, 2017).  

 

DT’s  vloeien voort uit strategische keuzes. Deze strategie wordt bepaald in een SPP, welke wordt gefaciliteerd 
door EA (Grave et al., 2021). EA beschrijft de organisatie vanuit een geïntegreerd business en IT-perspectief 
waardoor er een betere afstemming kan plaatsvinden tussen de business en IT-strategie (Kotusev, 2019). Het 
doel van EA is om de strategische planning te harmoniseren met bedrijfsprocessen, IT-investeringen en de uitrol 
van nieuwe technologieën te controleren (Hazen et al., 2017). De strategische doelen vereisen veranderingen 
in de configuratie van een organisatie die wordt uitgewerkt in EA-artefacten, oftewel EA-documenten (Grave et 
al., 2021).   
 

In de literatuur worden diverse claims gedaan over de toepassing en effectiviteit van EA. Voordelen van EA zijn 

bijvoorbeeld reductie van complexiteit voor de afstemming tussen business en IT-strategie (Foorthuis, Van 

Steenbergen, et al., 2016). Echter zijn deze claims zelden gebaseerd op empirisch onderzoek (Kotusev, 2019; E. 

I. Niemi & Pekkola, 2016). Daarom richt dit onderzoek zich op de waarde van EA-artefacten voor het strategische 

planningsproces voor DT’s. 

1.2. Gebiedsverkenning 
Strategisch planningsproces, digitale transformatie en dynamic capabilities 

 

DT’s kunnen voor veranderingen zorgen in het businessmodel van organisaties, wat resulteert in een 

verandering van producten of diensten, organisatiestructuren of in de automatisering van processen. De 

mogelijke impact op de organisatie zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven DT tot een strategische prioriteit 

maken (Hess et al., 2016). Een DT-strategie behoort tot het strategisch planningsproces en refereert naar het 

proces van het opstellen van een strategie en het toewijzen van de juiste resources voor het behalen van de 

bedrijfsdoelstellingen (Matt et al., 2015).  

 

Wanneer organisaties erin slagen om DT’s succesvol te volbrengen, zijn zij in staat om concurrentievoordelen 

te behalen (E. Niemi & Pekkola, 2020). Om deze te behalen in een continu veranderende markt, vormen DC’s 

een primare bron (van de Wetering, 2021). DC’s worden gedefinieerd door sensing, mobilizing en transforming 

en zijn gericht op strategische veranderingen en verbeteren de effectiviteit, snelheid en efficiëntie van de 

reactie van organisaties op marktveranderingen (van de Wetering, 2021; Wilden et al., 2013). Van de Wetering 

(2019) concludeert dat dynamic EA-capabilities de operational capabilities van organisaties verbeteren, welke 

de organisatie in staat stellen om in de huidige staat omzet te genereren. 
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Strategie en Enterprise Architecture  

De traditionele verandermethoden, zoals strategic planning en IT Governance, zijn onvoldoende in staat om 

organisaties door een DT te leiden, omdat deze een holistische weergave missen (E. Niemi & Pekkola, 2020). 

EA-artefacten helpen organisaties om deze holistische kijk wel toe te passen door te communiceren vanuit een 

geïntrigeerd business en IT perspectief en de strategische plannen in documentatie vast te leggen (Grave et al., 

2021; Kotusev, 2019). EA kan gezien worden als een collectie van EA-artefacten. Er bestaat echter geen 

standaard set aan artefacten die tezamen EA definiëren (Kotusev, 2019). Wel worden er EA-frameworks bij 

organisaties toegepast. TOGAF beschrijft bijvoorbeeld meer dan 50 verschillende EA-artefacten. Daarnaast 

benoemd Bernard (2012) in zijn EA-model, 46 verschillende artefacten en verdeeld deze over acht verschillende 

domeinen. Van ’t Wout et al (2010) beschrijven in hun Integrated Architecture Framework 80 EA-artefacten en 

bedelen deze toe tot vijf verschillende domeinen. Ondanks de verscheidenheid aan EA-frameworks, is de 

effectiviteit van deze individuele frameworks nooit bewezen (Kotusev, 2019). Kotusev (2019) deed daarom 

onderzoek naar de meest succesvolle artefacten en kwam tot een selectie van 24 EA-artefacten. De toepassing 

van deze artefacten kan leiden tot flexibiliteit, wendbaarheid en samenhang tussen business en IT (E. I. Niemi 

& Pekkola, 2016).  

1.3. Probleemstelling 
In de literatuur wordt gesproken over de potentiële voordelen die behaald kunnen worden door de toepassing 

van EA (E. Niemi & Pekkola, 2020; Shanks et al., 2018). Echter zijn er een aantal vraagstukken die de toepassing 

van EA bemoeilijken.  

Ten eerste zijn de claims over de voordelen van EA zelden gebaseerd op empirisch onderzoek (Kotusev, 2019; 

E. I. Niemi & Pekkola, 2016).  

Ten tweede zijn er verschillende sets van EA-artefacten (Bernard, 2012; Grave et al., 2021; IAF, 2010; Kotusev, 

2019; TOGAF, 2018). Door de grote verscheidenheid aan sets artefacten is het onduidelijk hoe EA ontwikkelt, 

beheert en gebruikt moet worden (E. Niemi & Pekkola, 2020).  

Tenslotte worden de verschillende sets aan artefacten vaak integraal onderzocht, zonder de individuele 

effectiviteit van deze artefacten te toetsen (Kotusev, 2019). Niemi en Pekkola (2020) stellen daarom dat de EA-

methodologie te complex is geworden en opnieuw geconceptualiseerd moet worden (E. Niemi & Pekkola, 

2020). Daarbij is het onduidelijk hoe dit vanuit een dynamic capability view (DCV) zou moeten gebeuren. 

Kotusev (2019) en Grave et al. (2021) deden hier een eerste poging toe, maar konden geen inzicht geven in hoe 

EA-artefacten waarde creëren in een SPP voor een DT. 

Samengevat is er een gebrek aan empirisch bewijs met betrekking tot voordelen die EA-artefacten kunnen 

leveren in een SPP van een DT, terwijl de behoefte hieraan toeneemt door de veranderende markt. De DCV zou 

hier een belangrijke rol in kunnen spelen, maar tot op heden is het onduidelijk hoe EA-artefacten 

geconceptualiseerd vanuit een EA-driven DCV waarde genereren. Daarom richt dit onderzoek op het in kaart 

brengen van de waarde van EA-artefacten in een SPP voor een DT vanuit een DC perspectief.  

1.4. Opdrachtformulering 
Gegeven de probleemstelling is de doelstelling van dit onderzoek het verkennen hoe EA-artefacten waarde 

leveren voor een SPP in een DT vanuit een DCV. Daarom is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:   

Hoe leveren EA-artefacten, als onderdeel van een EA-gedreven dynamic capability, waarde voor de 

strategische planning van digitale transformaties? 
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1.5. Motivatie / relevantie  
EA-artefacten faciliteren het SPP van een DT (Grave et al., 2021).  DT’s komen steeds hoger op de strategische 

agenda’s te staan, waardoor de rol van EA en haar artefacten steeds belangrijker worden (E. Niemi & Pekkola, 

2020).  Het probleem is echter dat er in de literatuur weinig aandacht is besteed aan de praktische toepassing 

van EA-artefacten. Met dit onderzoek wordt getracht een tweetal empirische bijdragen te leveren door de 

praktische toepassing van EA-artefacten in een DT te onderzoeken. Er wordt onderzocht hoe EA-artefacten 

interacteren op de relatie tussen DT en EA-waarde. Daarnaast is het streven om deze resultaten vanuit de DC’s 

te benaderen. Dit biedt de mogelijkheid om de huidige literatuur kritisch te bekijken en aanbevelingen voor 

toekomstig onderzoek te doen. Daarnaast biedt dit onderzoek inzichten voor organisaties die zich bezighouden 

met DT-strategieën. Belangrijke stakeholders, zoals C-level management, strategische business developers en 

strategisch consultants kunnen de informatie als input gebruiken voor de opzet en uitvoering van een DT.  

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
Dit rapport is verder als volgt gestructureerd. In hoofdstuk 2 wordt het onderzoeksgebied nader uitgewerkt en 

wordt vanuit de bestaande literatuur een theoretisch kader vastgesteld. In hoofdstuk 3 staat de 

onderzoeksmethode beschreven. Vervolgens komen in hoofdstuk 4 de resultaten van het onderzoek aan bod 

en worden in hoofdstuk 5 de discussie, conclusie en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek besproken. 

 

 

  



4 

2. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt een review van de al bestaande literatuur uiteengezet omtrent het onderzoeksgebied. 

Hierin komen de belangrijkste theorieën, concepten en ideeën en de meest besproken beperkingen aan bod. 

Met deze informatie wordt het theoretisch kader voor de  onderzoeksvraag bepaald.  

2.1. Onderzoeksaanpak 
Het doel van de literatuurstudie is om het kader te schetsen waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt. Om tot een 

gedegen literatuurstudie te komen zijn een aantal selectiecriteria van toepassing op de onderzochte literatuur. 

Ten eerste heeft de scriptiebegeleider een voorselectie gemaakt van een aantal onderzoeken die de basis 

vormen voor de introductie en de gebiedsverkenning. Complementair is een verdiepende literatuurstudie 

gedaan om de gebiedsverkenning te verruimen en tot inzicht te komen van wat al bekend is in de literatuur. 

Voor de uitvoering van de literatuurstudie zijn een aantal zoekstrings gedefinieerd. De zoekstrings zijn opgesteld 

met behulp van de building block methode, waarbij de belangrijkste concepten van het onderzoeksgebied 

uiteengezet worden. De building block methode helpt om de kaders van het zoekgebied te beperken en 

specifiek op de relevante concepten in te zoomen. De building blocks die in de queries verwerkt zijn: digital 

transformation, digital transformation strategies, strategic planning, dynamic capabilities, EA artifacts, EA value, 

EA benefits en EA advantages. 

Om het verband tussen de verschillende concepten te duiden zijn deze concepten verwerkt tot de gepaarde 

zoekstrings weergegeven in Tabel 1 Zoekstrings literatuuronderzoek.  

Tabel 1 Zoekstrings literatuuronderzoek 

“enterprise architecture value” AND “enterprise architecture artifacts” 

“enterprise architecture value” AND “dynamic capabilities” 

“enterprise architecture value” AND “digital transformation” 

“enterprise architecture value” AND “strategic planning” 

“enterprise architecture artifacts” AND “dynamic capabilities” 

“enterprise architecture artifacts” AND “digital transformation” 

“enterprise architecture artifacts” AND “strategic planning” 

“dynamic capabilities” AND “digital transformation” 

“dynamic capabilities” AND “strategic planning” 

“digital transformation strategies” AND “EA benefits” 

2.2. Uitvoering 
De queries zijn zowel in de zoekmachine van de Open universiteit als die van Google Scholar ingegeven. Google 

Scholar is een veelgebruikte zoekmachine voor wetenschappelijke artikelen die de volledige tekst doorzoekbaar 

maakt en sorteert op relevantie. Daarentegen benaderd de bibliotheek van de Open Universiteit alle relevante 

wetenschappelijke databases. Om in voldoende mate de actuele stand van de wetenschap te benadrukken is 

gekozen om de zoekresultaten te beperken tot de laatste 10 jaar. De zoekresultaten worden door bibliotheken 

op relevantie gesorteerd. Daarom is aangenomen dat de belangrijkste artikelen zich binnen de eerste 50 

resultaten bevonden. Tabel 2 Resultaten per zoekstring toont de resultaten per zoekstring.  
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Tabel 2 Resultaten per zoekstring 

Zoekstring  Resultaten 
Google Scholar 

Resultaten 
Open Universiteit 

“enterprise architecture value” AND “enterprise architecture 
artifacts” 

34 39 

“enterprise architecture value” AND “DC’s” 39 35 

“enterprise architecture value” AND “digital transformation” 22 44 

“enterprise architecture value” AND “strategic planning” 33 62 

“enterprise architecture artifacts” AND “dynamic 
capabilities” 

50 6 

“enterprise architecture artifacts” AND “digital 
transformation” 

45 11 

“enterprise architecture artifacts” AND “strategic planning” 78 5 

“dynamic capabilities” AND “digital transformation” 6810 452 

“dynamic capabilities” AND “strategic planning” 14800 753 

“digital transformation strategies” AND “EA benefits” 3 6 

 

In een literatuurmatrix is per geselecteerd artikel genoteerd welke building blocks in het artikel voorkwamen 

en welke relatie werd aangeduid. Dit heeft ertoe geleid dat relaties tussen de concepten vanuit verschillende 

theorieën belicht werden en de structuur voor het theoretisch kader bepaald kon worden. De concepten 

waarop gesorteerd is zijn: DT, SPP, enterprise architecture value, enterprise architecture artefacts en dynamic 

capabilities. Uiteindelijk zijn uit de zoekresultaten 84 artikelen geselecteerd op basis van de building blocks die 

de titel bevatte en de relatie die daar beschreven werd. Vervolgens is van deze 84 artikelen de abstract en de 

introductie gelezen. De onderzoeken die informatie bevatte voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag 

zijn vervolgens volledig gelezen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 22 artikelen die benut zijn voor de 

literatuurstudie.  

 

2.3. Resultaten en conclusies 

2.3.1. Digitale transformatie en EA-driven dynamic capabilities 
In de afgelopen decennia zijn er in iedere sector initiatieven ontstaan van disruptieve en DT’s om de groeiende 

concurrentievoordelen in de markt optimaal te benutten. Daarmee is DT ontpopt tot een cruciaal onderdeel om 

bedrijfsgroei en -continuïteit te realiseren. “Digitale transformatie is een proces dat tot doel heeft een entiteit 

te verbeteren door significante veranderingen in haar eigenschappen teweeg te brengen door combinaties van 

informatie-, computer-, communicatie- en connectiviteits-technologieën” (Vial, 2019).  

 

In een DT faciliteren de juiste resources en capabilities organisaties om concurrentievoordelen te behalen 

(Hazen et al., 2017). Het zijn voornamelijk de DC’s die een cruciale rol spelen in de veranderende kracht van 

organisaties (Eisenhardt & Martin, 2000; Teece & Pisano, 2003). In de ontwikkeling van organisaties op het 

gebied van DC’s zijn sensing, seizing en transforming bepalende factoren. Hiermee worden organisaties in staat 

gesteld om respectievelijk de kansen en risico's te identificeren, de juiste acties te ondernemen om deze kansen 

en risico's voordelig te benutten en organisaties te vormen, dat ze in staat zijn om ook toekomstige kansen en 

risico's te identificeren en grijpen (Teece et al., 2016). Bij effectief gebruik worden de operationele capabilities 

verbeterd en spelen deze een onderdeel bij het vergroten van competitieve voordelen (Van de Wetering, 2019). 

De meeste empirische studies tonen een positieve relatie van DC’s op de operationele, innovatieve en 

competitieve prestaties van organisaties (van de Wetering, 2019).  
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De snelgroeiende technologische ontwikkelingen vergroten de behoefte om enerzijds het concurrentievoordeel 

niet te verliezen en anderzijds om nieuwe concurrentievoordelen te verkrijgen (Châlons & Dufft, 2017). De DT 

wordt gekenmerkt door digitale technologieën zoals mobiele technologieën, sociale media, big data & analytics, 

cloud computing en internet of things (Châlons & Dufft, 2017).  

 

Een toename in de verkoop of productiviteit, innovatie in waarde creatie of nieuwe manieren om klanten te 

bereiken zijn enkele voordelen van digitaliseren (Kane et al., 2015; Matt et al., 2015). Organisaties voeren DT 

uit op meerdere niveaus intern binnen organisaties (Abolhassan, 2017). Het laagste niveau van DT zijn de 

digitalisering van de werkplekken, daarop volgt de digitalisering van de klantervaring en het hoogste niveau van 

DT zijn de onderdelen binnen het business model en het ecosysteem waarin de organisatie opereert. DT kan 

tevens externe effecten teweeg brengen die invloed op de gehele markt – vraag-, aanbodzijde of beide kanten 

– hebben (Atluri et al., 2017; Dawson et al., 2016). Als gevolg worden business modellen herzien of vernieuwd. 

Figuur 1 toont de niveaus van digitalisering (Abolhassan, 2017) en Figuur 2 de externe effecten van DT gebaseerd 

op Atluri et al., 2017 en Dawson et al., 2016. 

 

 
Figuur 1 Niveaus van digitalisering gebaseerd op Abolhassan, 2017 

 
Figuur 2 Externe effecten van DT gebaseerd op Atluri et al., 2017 en Dawson et al., 2016  

 

Door de hoge impact van de kansen en risico’s van DT is het voor organisaties belangrijk om hiervoor een pad 

uit te stippelen, te monitoren en te managen. Dit komt, doordat de lijn tussen kansen en risico’s in een DT te 

verwaarlozen is. Voor het ene bedrijf is de kans een risico en vice versa (Atluri et al., 2017).  Hiermee wordt de 

essentie van een DT vergroot. De kracht van de DT zit hem echter niet in de technologische ontwikkelingen zelf, 

maar in de strategie omtrent DT (Kane et al., 2015).  

2.3.2. Strategisch planningsproces en Enterprise Architecture  
Een gedegen digitale strategie helpt organisaties om de risico’s en complexiteit van de DT te coördineren en 

prioriteren (Matt et al., 2015). De DT strategie richt zich op de digitalisering van producten, processen en 

organisatorische aspecten (Matt et al., 2015).  

 

Digitale werkplek

Digitale klantervaring

Digitalisering business 
modellen en ecosystemen

•Transparantie die de keuzevrijheid van klanten 
bevorderen

Vraagzijde

•Meerdere verkoopkanalen om producten te 
vermarkten

Aanbodzijde

•Informatietransparantie

•Netwerkeffect
Platform
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De DT strategie wordt opgesteld middels het strategische planningsproces. Strategische planning is het 

definiëren van een strategie, het bepalen van de benodigde middelen voor de uitvoering van de strategie en 

het bereiken van de organisatiedoelstellingen (Blomqvist et al., 2015; Matt et al., 2015). Figuur 3 toont de fasen 

in het SPP. 

Figuur 3 Strategisch planningsproces gebaseerd op Blomqvist et al., 2015  en Matt et al., 2015 

EA biedt handvatten in de uitvoering van het SPP. EA is met name waardevol in de formulering van een DT-

strategie en in het bepalen van de gereedheid van organisaties om een DT te initiëren (Blomqvist et al., 2015; 

Foorthuis, van Steenbergen, et al., 2016). EA biedt een reductie van de complexiteit van organisatie, waardoor 

het formuleren van de DT-strategie – fase 1 van SPP – eenvoudiger wordt (Blomqvist et al., 2015; Foorthuis, van 

Steenbergen, et al., 2016). Daarnaast ondersteunt EA organisaties in het afstemmen van business en IT, 

waardoor de het bepalen en toewijzen van de benodigde middelen – fase 2 van SPP – soepeler verloopt 

(Blomqvist et al., 2015; Foorthuis, van Steenbergen, et al., 2016; Kotusev, 2019).  

2.3.3. EA-artefacten en EA Value 
EA helpt organisaties om de afstemming tussen de business en IT te realiseren (Kotusev, 2019). EA heeft als 

primaire activiteit om de gewenste situatie en de toekomstige status van de bedrijfsprocessen en de IT-

systemen te beschrijven en een roadmap te creëren om dit doel te bereiken (Tamm et al., 2011). De 

documenten waarin de EA wordt beschreven worden EA-artefacten genoemd. Deze EA-artefacten beschrijven 

meerdere aspecten van de EA over verschillende niveaus binnen een organisatie vanuit een geïntegreerd 

business en IT-perspectief.  

Er bestaat geen eenduidige set aan artefacten die tezamen de EA van een organisatie beschrijven. Deze set aan 

EA-artefacten is afhankelijk van het doel waarvoor dit wordt ingezet (Kurnia et al., 2020).  

Kurnia beschrijft acht gebieden waar EA effect op heeft. Eén van deze gebieden is roadmapping and portfolio 

planning, waarin toekomstige IT-initiatieven gedefinieerd en afgestemd worden met de business strategie 

(Kurnia et al., 2020). Deze zijn vergelijkbaar aan de eerste twee fasen uit het SPP. Roadmapping and portfolio 

planning wordt voornamelijk ondersteund door verschillende typen roadmaps, zoals investment roadmaps, 

application roadmaps en technology roadmaps. De roadmaps stellen business leiders en architecten in staat om 

business- en IT-plannen op elkaar af te stemmen en financiële, personele en organisatorische middelen toe te 

wijzen. Echter gaat Kurnia niet verder in op specifieke EA-artefacten.  

Er zijn een aantal EA-artefacten die het SPP van een DT faciliteren Grave et al., 2021; Hammou, 2021; Kotusev 

et al., 2020).  De EA-artefacten worden middels een zestal types gekenmerkt: considerations, designs, 

landscapes, outlines, standards and visions (Kotusev et al., 2020). Visions zijn met name interessant, omdat het 

doel van deze artefacten is om afstemming te vinden tussen IT-initiatieven en lange termijn 

bedrijfsdoelstellingen waarmee strategische effectiviteit van investeringen bereikt wordt. Artefacten die 

gerelateerd zijn aan visions helpen senior business en IT-stakeholders om tot overeenstemming te komen over 

de gewenste toekomst situatie. Daarnaast zijn deze artefacten te relateren aan fase één en twee van het SPP.  

Fase 1

•Vorming van missie en
visie

•Beoordeling van
interne & externe staat

•Afweging strategische
stappen

Fase 2

•Bepaling van
doelstellingen

•Toewijzing resources

•Uitlijning strategie en
organisatie

Fase 3

•Evaluatie

•Bijsturing
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In Tabel 3 EA-artefacten met relaties met het strategisch planningsproces is te zien dat in meerdere studies een 
relatie wordt gevonden tussen de artefacten business capability models, roadmaps, strategic plan en SWOT-
analyse en het SPP. De meeste artefacten worden in de eerste fase van het SPP ingezet. Een aantal breder 
onderzochte EA-artefacten zijn business capabilities, roadmaps en SWOT-analyse. Een business capability is het 
vermogen van een organisatie om een business activiteit uit te voeren. Een business capability model is een 
hiërarchische weergave van alle business capabilities in een simpele weergave die de strategische discussie 
tussen de business en IT faciliteert. Een roadmap beschrijft de huidige en de gewenste situatie inclusief de 
stappen die genomen dienen te worden om tot de gewenste situatie te komen (Hammou, 2021). Een SWOT-
analyse beschrijft de sterke- en zwakke punten van een organisatie, alsook de kansen een bedreigingen (Grave 
et al., 2021). Een SWOT-analyse kan als basis gebruikt worden voor een strategisch plan. Een strategisch plan 
beschrijft de missie, visie en de strategische doelstellingen van een organisatie en dient als een ontwikkelplan 
voor de toekomst (Grave et al., 2021).  
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Tabel 3 EA-artefacten met relaties met het strategisch planningsproces 

 EA-artefacten (Grave et al., 2021) (Hammou, 2021) (Kotusev et al., 2020) 

Analytics Reports X 

Balanced scorecard X 

Blueprints X 

Business capability models X X 

Business function development plan X 

Business reference architectures X 

Concept of operations diagrams X 

Concept op operations scenario X 

Conceptual data model X 

Context diagrams X X 

Driver/Goal/Objective diagram X 

Enterprise portfolio X 

Governance structure X 

High-level operational concept X 

Impact and risk assessment X 

Operating model X 

Principles and guidelines X X 

Process model X 

Program of work X 

Roadmaps X X 

Security and privacy plan X 

Services and products overview X 

Stakeholder communication plan X 

Stakeholder map matrix X 

Strategic plan X X 

SWOT analysis X X 

Target states X 

Technology and skills forecast X 

Technology standards X 

Value chains X 

Aan de toepassing van EA worden diverse voordelen toegekend, zoals reductie van de complexiteit, kosten en 

risico’s van projecten en een verbetering van de afstemming tussen business en IT (Foorthuis, van Steenbergen, 

et al., 2016). Tamm (2011) beschrijft vier belangrijke voordelen van het gebruik van EA: de mate waarin sub-

units van de organisatie een gelijk beeld hebben bij de strategische doelstellingen, de mate waarin 

hoogwaardige kwaliteit beschikbaar is voor besluitnemers, de mate waarin de organisatie gebruik maakt van de 

huidige resources en de mate waarin de resources een bijdrage leveren aan de strategische doelstellingen. 

Kotusev (2020) beschreef de voordelen van het gebruik van EA-artefacten die behoren tot het type visions. 

Kurnia kende voordelen toe aan het gebruik van EA-artefacten voor roadmapping en portpolio planning. Tabel 

4 geeft een weergave van de voordelen volgens Kotusev et al., 2020, Kurnia et al., 2020, Foorthuis, van 

Steenbergen, et al., 2016 en Tamm et al., 2011.  
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Tabel 4 Voordelen toepassing EA volgens Kotusev et al., 2020, Kurnia et al., 2020, Foorthuis, van Steenbergen, et al., 2016 en Tamm et 
al., 2011.  

Voordelen (Kotusev 
et al., 
2020) 

(Kurnia et 
al., 2020) 

(Foorthuis, 
van 
Steenbergen, 
et al., 2016) 

(Tamm 
et al., 
2011) 

Bevordert de afstemming tussen bedrijfsdoelstellingen 
en IT investeringen 

X  X  
 X 

Faciliteert de integratie, standaardisatie en 
ontdubbelen van processen en systemen   X  
Geeft inzicht in de huidige situatie   X  
Geeft inzicht in de toekomstige situatie   X  
Geeft richting aan IT-investeringen X   

  
Helpt bij de bepaling van de oplevering van IT-
projecten 

X   
  

Helpt bij het benutten en toewijzen van resources  X   X 

Helpt bij het creëren van een gedeelde visie op de 
toekomst van de Business en IT  

X  X  
 X  

Helpt bij het initiëren van IT-projecten  X   X  
Helpt bij het prioriteren van IT-projecten X   

  
Ondersteund de besluitvorming X   

 X 

Reduceert projectkosten en doorlooptijd   X  
Reduceert projectrisico en verbetert succes   X  
Stelt de organisatie in staat om effectief met de 
omgeving om te gaan   X  
Stelt management in staat om bedrijfsdoelstellingen te 
halen   X  
Stelt management in staat om complexiteit te 
managen   X  
Stelt projecten in staat om complexiteit te managen   X  
Stimuleert een proactieve houding van eigenaarschap 
naar IT  

 X  
  

Zorgt voor een transparante link tussen projecten en 
de strategie  

 X  
  

 

Uit bovenstaande tabel kan afgelezen worden dat de afstemming tussen bedrijfsdoelstellingen en IT- 

investeringen en het creëren van een gedeelde visie het meest genoemd worden als voordeel van de 

toepassing van EA. Een aantal voordelen lijken logisch voort te komen uit het gebruik van bepaalde artefacten. 

Een roadmap geeft inzicht in de toekomstige situatie en een analytics report geeft inzicht in de huidige 

situatie. Andere voordelen kunnen minder logisch verbonden worden aan specifieke artefacten. Daarom 

wordt in deze studie onderzocht welke voordelen toegewezen kunnen worden aan de artefacten.  
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2.3.4. Conclusie  
In dit hoofdstuk is getracht de hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden vanuit de theorie. In deze 

literatuurstudie zijn een vijftal building blocks onderzocht. Dit zijn: digitale transformatie, het strategisch 

planningsproces, EA-driven dynamic capabilities, EA artifacts en EA value.  

 

DT’s hebben in de afgelopen decennia een disruptieve schok veroorzaakt in alle markten. Door DT kunnen 

organisaties concurrentievoordelen behalen. De snelle digitale ontwikkelingen zorgen ervoor dat DC’s steeds 

belangrijker zijn geworden. Sensing, seizing en transforming DC’s stellen bedrijven in staat om op relatief korte 

termijn in te spelen op veranderingen. Bovendien brengen, door de disruptieve aard van DT, de ontwikkelingen 

vaak complexe en organisatie brede veranderingen teweeg. Hierdoor is het voor bedrijven cruciaal om een 

gedegen SPP voor de DT uit te stippelen. Door de complementaire aard van het SPP op een DT, kunnen deze 

concepten niet los van elkaar gezien worden in het bepalen van de EA-waarde voor de organisatie.  

 

EA-artefacten zijn een onderdeel van het SPP van een organisatie. Het is een hulpmiddel om de complexiteit 

van de organisatie te reduceren en de business- en IT-strategie op elkaar af te stemmen. De waarde van deze 

EA-artefacten kan worden gerealiseerd, doordat hiermee de complexiteit binnen organisaties wordt 

gereduceerd, business en IT-strategie op elkaar wordt afgestemd en er een gedeelde visie op de toekomst van 

de organisatie wordt gecreëerd. 

 

Het theoretisch model wordt in Figuur 4 gevisualiseerd. EA-waarde kan worden bereikt door het SPP van een 

DT, wat gefaciliteerd wordt door EA-artefacten. Daarnaast wordt het effect van het SPP in een DT op de EA-

waarde beïnvloed door het gebruik van EA-artefacten als modererende variabele. Figuur 4 brengt daarmee 

inzichtelijk van de in de eerdere paragrafen gepresenteerde bevindingen. Ten eerste het strategische 

planningsproces geconceptualiseerd als dynamic capabilty. Ten tweede de EA-artefacten die verwacht worden, 

zoals getoond in Tabel 3 en ten derde de waarde die EA-artefacten leveren zoals getoond in Tabel 4.  

 
Figuur 4 Theoretisch model 
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2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
 
Het theoretisch raamwerk laat zien dat de toepassing van EA-artefacten waarde kan leveren in een SPP van een 
DT en dat het belangrijk is om dit vanuit een DCV te bekijken. Het doel van het vervolgonderzoek is om 
diepgaande inzichten te verkrijgen in de wijze waarop EA-artefacten waarde leveren voor een SPP in een DT 
vanuit een DCV. 
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3. Methodologie 
In dit hoofdstuk wordt de methodologie van dit onderzoek uiteengezet. Eerst wordt er in het conceptuele 

ontwerp de keuze van de onderzoeksmethode beschreven. Daarna wordt het technische ontwerp uitgewerkt 

hoe het onderzoek uitgevoerd gaat worden. Vervolgens wordt methode van data verzamelen en analyseren 

behandeld. En tot slot wordt de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek beschreven. 

 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
In hoofdstuk 2 is het theoretisch kader gevormd als perspectief om te bepalen hoe EA-artefacten waarde 

leveren voor organisaties binnen het SPP van een DT. Om betekenisvol antwoord te geven op de 

onderzoeksvraag zijn diepgaande inzichten benodigd in de wijze waarop EA-artefacten waarde leveren voor het 

SPP van een DT. Deze inzichten worden verkregen middels een kwalitatief onderzoek. Deze diepgaande 

inzichten zijn enerzijds aan de hand van informatie van in een organisatie betrokken personen in een SPP van 

een digitale tansformatie te verkrijgen en anderzijds door documenten, EA-artefacten en gelieerde documenten 

die gebruikt zijn te analyseren.  

Om de waarde van de toegepaste EA-artefacten in kaart te brengen zijn diepgaande inzichten benodigd van de 

relaties tussen de concepten van dit onderzoeksgebied. Met een exploratief onderzoek is het mogelijk om deze 

diepgaande inzichten te verkrijgen. Dit onderzoek richt zich op meerdere sub-units binnen de organisatie en is 

daarom een embedded case study. Dit maakt dat dit onderzoek een embedded exploratory single case study, 

getrianguleerd met document onderzoek. 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Om diepgaande inzichten te verkrijgen van de waarde van EA-artefacten wordt een geslaagde DT onderzocht. 

Een vereiste aan deze case is dat er een DT heeft plaatsgevonden die onderzocht kan worden en dat er gebruik 

is gemaakt van EA-artefacten. Er dienen bovendien documenten beschikbaar te zijn waarin de besluitvorming 

of strategie wordt beschreven en zijn er documenten die gezien kunnen worden als EA-artefacten. Tot slot 

moeten de geïnterviewden betrokken zijn geweest in de DT.  

In dit onderzoek zijn zeven personen geïnterviewd die vanuit verschillende perspectieven de DT hebben 

doorgemaakt. Middels semigestructureerde interviews en document onderzoek is de benodigde informatie 

vergaard om de waarde van de EA-artefacten te bepalen. Voorafgaand aan de interviews is een interviewguide 

opgesteld waarin de vragen uitgeschreven staan (Bijlage 2 Interviewguide casestudy). Er is voor een 

semigestructureerd interview gekozen zodat de antwoorden met elkaar vergeleken konden worden. Daarnaast 

biedt het de flexibiliteit om door te vragen over specifieke onderwerpen. Na de interviews is onderzoek gedaan 

naar de aangeleverde EA-artefacten om datatriangulatie toe te passen wat de betrouwbaarheid van dit 

onderzoek ten goede komt.  

3.3. Gegevensanalyse 
In dit onderzoek worden twee typen data verzameld en geanalyseerd: documenten en interviews. De 

documentanalyse betreffen alle EA-artefacten die gebruikt zijn in de DT. Verder worden de interviewees van 

tevoren van relevante informatie voorzien. Dit zijn onder andere de doelstellingen van het onderzoek en de 

interviewvragen die gesteld gaan worden. De interviews worden, mits er toestemming is, opgenomen om 

zodoende interpretatiefouten te voorkomen en met reproduceerbare voorbeelden te komen. De interviews zijn 

verwerkt volgens de methode van Ose (Ose, 2016). Allereerst werden de interviews afgenomen en opgenomen, 

waarna deze getranscribeerd zijn (Bijlage 3 Transcripties interviews). De transcriptie stond uitgewerkt in een 

Word document. Vervolgens is deze overgezet naar een Excel document waar de tekst gecodeerd kon worden. 
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Door codes toe te wijzen aan de tekstfragmenten kon de data gesorteerd worden per code. Dit is gedaan met 

in vivo coding waarbij codes zijn toegewezen aan gedrag op processen die relevant zijn voor de 

onderzoeksvraag. Daarna zijn de codes per categorie samengevoegd volgens de pattern coding methode 

(Saldaña, 2021).  Vervolgens is per code de tekst teruggezet naar een Word document, waar een logische 

structuur is aangebracht. Daarna kon de data per code geanalyseerd worden waardoor conclusies getrokken 

konden worden.  

 

3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
De kwaliteit van een onderzoek wordt bepaald door de validiteit en betrouwbaarheid. De validiteit bestaat uit 

construct-, interne- en externe validiteit. Daarnaast spelen ethische aspecten een rol in de kwaliteit van dit 

onderzoek.  

De construct validiteit refereert naar hetgeen dat gemeten wordt aansluit bij de concepten die onderzocht 

worden. Om hieraan te voldoen is gebruik gemaakt van data triangulatie. Door zowel interviews als documenten 

te analyseren zijn de concepten vanuit meerdere bronnen geanalyseerd. Daarnaast zijn de getranscribeerde 

interviews ter akkoord gereviewd door de desbetreffende  persoon.  

Interne validiteit gaat over de relaties die aangetoond worden in het onderzoek. Middels semigestructureerde 

interviews kon het verband bepaald worden tussen het gebruik van de EA-artefacten en de EA waarde. 

Daarnaast is de verzamelde data verwerkt met de pattern matching methode, waarbij er gekeken is naar een 

match tussen de verzamelde data en de bevindingen uit de literatuur. Dit levert een positieve bijdrage aan de 

interne validiteit. 

De externe validiteit refereert naar de mate waarin de resultaten generaliseerbaar zijn. Generaliseerbaarheid 

wordt vaak gezien als zwakte van single case studies, maar om deze zwakte te mitigeren is gebruik gemaakt van 

de reeds staande literatuur. Deze studie kan daarnaast een goede aanzet zijn voor de uitvoering van een 

multiple case studie (Yin, 2009) . 

De betrouwbaarheid betreft de reproduceerbaarheid van het onderzoek met gelijke resultaten. Door het 

gebruik van semigestructureerd interviews en daardoor het gebrek aan standaardisatie is het verzekeren van 

de betrouwbaarheid lastig. Daarnaast vind dit onderzoek plaats op een bepaalde tijd in een bepaalde situatie 

die mogelijk zal veranderen. Dit is nadelig voor de generaliseerbaarheid van dit onderzoek. Toch zijn een aantal 

maatregelen genomen zijn om de dataverzameling en analyse vast te leggen voor de betrouwbaarheid. 

Allereerst is uitvoerig beschreven hoe de dataverzameling en analyse heeft plaatsgevonden. Daarnaast is een 

database opgesteld waar alle verzamelde data inclusief de analyses worden bewaard. Hieruit is een chain of 

evidence te herleiden waarin de link tussen resultaten en ruwe data gevonden kan worden (Saunders et al., 

2016; Yin, 2009). Ook is een onderzoeksprotocol opgesteld waar de gemaakte keuzes voor de uitvoering 

beschreven zijn (Bijlage 1 Onderzoeksprotocol). 

Naast validiteit zijn in dit onderzoek een aantal ethische overwegingen gemaakt. De geïnterviewden hebben 

eerst toestemming gegeven voordat het interview begint. Verder zijn zowel de geïnterviewden, als de 

organisatie onherkenbaar gemaakt. Tenslotte is de privacy en vertrouwelijkheid van dit onderzoek vastgelegd 

in een contract om de integriteit te waarborgen en enige vorm van schade te voorkomen. 
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4. Resultaten 
Het doel van dit onderzoek is het verkennen van de manier waarop EA-artefacten waarde leveren voor een SPP 

in een DT vanuit een DCV. Informatie is vergaard middels zeven semi-gestructureerde interviews onder 

stakeholders van een DT binnen de case organisatie. Deze stakeholders speelden een belangrijke rol in het 

bepalen van de strategie of de uitvoering. De resultaten betreffen de inzichten van de Cloud Architect, Project 

Manager, Sales Manager, Strategic Business Partner, Security Officer, Change consultant en Strategisch IT 

Consultant. Middels pattern matching zijn de gevonden EA-artefacten vergeleken met de EA-artefacten uit het 

theoretisch kader.  

 

4.1. Onderzoekscasus  
De ICT-dienstverlener die voor deze case study is geselecteerd bood tot twee jaar terug voornamelijk 

traditionele werkplekken aan waarbij de techniek beruste op een virtuele werkplek. Echter lieten de trends in 

de markt zien dat apparaat- en locatie onafhankelijk werken de toekomst is. Ontwikkelingen in de huidige markt 

volgen elkaar snel op en als ICT-dienstleverancier is het van vitaal belang om hierin mee te gaan. Om die reden 

heeft de organisatie eerst zelf deze DT doorlopen alvorens deze aan klanten aangeboden werd. De transitie 

raakte alle lage van de organisatie op gebied van security, communicatie, documentatie en samenwerken.  

4.2. Resultaten per Dynamic Capability  
Uit de interviews is gebleken dat de DT naar een cloud gebaseerd platform een continu proces is. Hoewel de 

organisatie momenteel volledig operationeel is in de cloud, dienen zich er continue verbeteringen en nieuwe 

mogelijkheden aan.  

In totaal zijn achttien unieke EA-artefacten gevonden in dit onderzoek. Voor ieder artefact is gevraagd naar de 

waarde van de toepassing van dit artefact in het SPP van de DT. De resultaten zijn uiteenlopend en EA-waarden 

bevatten soms onderling kleine discrepanties. Om te voorkomen dat de focus te veel uitgaat naar één of enkele 

EA-waarde(n) is voor het gebruik van categorieën gekozen. Deze zijn gebruikt om patronen te herkennen en zijn 

nader uitgewerkt in de conclusie. De categorieën die gebruikt worden zijn: inzicht, besluitvorming, efficiëntie, 

borging, beheersing en verbetering.  

4.2.1. Dynamic Capability Sensing 
In de sensing fase van de DT is gesproken over acht artefacten. Tabel 5 geeft een weergave van de gevonden 

artefacten inclusief de waarde die genoemd werden bij het gebruik van het desbetreffende artefact. In de tabel 

is te zien dat de waardes die de artefacten leveren voornamelijk inzicht bieden of ondersteunend zijn de 

besluitvorming.  

Tabel 5 EA-artefacten sensing capability inclusief waarde 

EA-artefacten praktijk Waarde Waarde categorie 

Business model canvas - Helpt bij creëren van inzicht in 
klanten en kernwaarden 

- Inzicht 

- Helpt bij het creëren van 
eenduidig beeld van de 
organisatie 

- Inzicht  

Risico-analyse - Helpt bij de prioritering van 
deelprojecten 

- Besluitvorming 

- Helpt in de besluitvorming - Besluitvorming 
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Blueprint van het 
applicatielandschap 

- Helpt bij het bepalen van de 
impact bij een change 

- Inzicht/besluitvorming 

Resourceplanning  - Geeft inzicht in de benodigde 
resources 

- Inzicht 

- Geeft inzicht in de benodigde 
investeringen 

- Inzicht  

Strategisch plan - Zorgt voor uniformiteit  - Inzicht  

- Zorgt voor een eenduidig beeld 
van de organisatie 

- Inzicht 

- Zorgt voor een eenduidig beeld 
van de toekomstvisie 

- Inzicht 

SWOT-analyse - Helpt bij het inzichtelijk maken 
van de huidige situatie 

- Inzicht 

Securitybeleid - Helpt bij het identificeren van 
deelprojecten  

- Inzicht/besluitvorming 

 

De Strategic Business Partner is betrokken geweest bij het bepalen van de DT-strategie. De Change consultant 

gaf aan: ‘’De markt heeft ons als het ware gedwongen om de transformatie door te maken. We zijn natuurlijk 

een ICT dienstverlener dus wij kunnen dan zelf niet achter blijven. Naar aanleiding van de strategie zijn een 

aantal grote deelprojecten ontstaan die wel verder zijn opgepakt door de specialisten op dat gebied.’’ 

Het business model canvas is ingezet in de beginfase van de DT. ‘’Deze heeft geholpen bij het inzicht creëren in 

wie zijn nou echt je klanten, waar ga je op focussen, wat zijn onze kernwaarden dus waar zijn we goed in’’, aldus 

de Strategic Business Partner. Dit model wordt binnen de organisatie gebruikt om nieuwe diensten te toetsen 

op toegevoegde waarde en speelt daarmee een bepalende rol in de besluitvorming. Met dit model is er een 

eenduidig beeld van de organisatie gecreëerd. Vervolgens is er met een SWOT-analyse de huidige positie van 

de organisatie in de markt in kaart gebracht. Hieruit is het strategisch plan ontstaan waarin de missie en visie 

zijn uitgewerkt. Door deze stappen is er uniformiteit ontstaan binnen de organisatie en haar toekomstvisie. 

Tevens is resourceplanning in deze fase van belang geweest, omdat omscholing en het aannemen van personeel 

benodigd is voor een succesvolle DT. De waarde hiervan ligt voornamelijk in het verkrijgen van inzicht in 

benodigde trainingen en in het berekenen van de begroting kosten. 

De Project Manager is verantwoordelijk geweest voor een deelproject waarbij twee omgevingen geïntegreerd 

zijn. In de sensing fase noemt hij het belang van een blueprint van het applicatielandschap. De waarde hiervan 

wordt vooral duidelijk in het afwegingsproces, omdat je hierdoor beter kunt sturen op de impact van de 

potentiële beslissingen. Daarnaast heeft een blueprint heeft geholpen bij het bepalen van de impact op 

organisatie bij het doorvoeren van een verandering. 

Een ander deelproject is opgepakt door security. In de sensing fase is gebruik gemaakt van een securitybeleid. 

Volgens de Security Officer biedt dit artefact inzicht in de projecten die opgepakt dienen te worden. Er heeft 

vervolgens een prioritering van de op te pakken projecten plaatsgevonden met diverse risico-analyses.  

4.2.2. Dynamic Capability Seizing 
In de seizing fase is het gebruik van zeven artefacten erkend. Tabel 6 geeft een overzicht van deze artefacten 

inclusief de waarde die genoemd is bij de toepassing van het desbetreffende artefact in de praktijk. Daarbij is 

te zien dat de genoemde waarden betrekking hebben tot het borgen van de DT, het beheersen van de DT en 

het creëren van draagvlak voor de DT.  
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Tabel 6 EA-artefacten seizing capability inclusief waarde 

EA-artefacten praktijk Waarde Waarde categorie 

Use cases  - Uniformiteit in de werkwijze - Borging 

- Dient als naslagwerk - Borging 

New way of working  - Uniformiteit in de werkwijze - Borging 

- Dient als naslagwerk - Borging 

Projectplanning - Helpt bij prioritering van taken - Beheersing 

- Helpt bij het bewaken van de 
voortgang 

- Beheersing 

- Helpt bij de verdeling van de 
workload 

- Beheersing 

- Zorgt ervoor dat men 
verantwoordelijkheid neemt 

- Draagvlak 

Functioneel ontwerp - Geeft zicht op het einddoel - Beheersing 

Resourceplanning - Zorgt voor commitment van het 
personeel 

- Draagvlak 

Dienstenoverzicht  - Helpt bij de begrijpbaarheid van 
de dienstverlening 

- Borging 

Doelstellingen - Helpt bij het inschatten van de 
impact op de eindgebruikers 

- Beheersing 

Procesbeschrijving - Zorgt voor orde en kan dienen als 
naslagwerk 

- Borging 

Securitybeleid - Zorgt voor draagvlak binnen de 
organisatie 

- Draagvlak 

 

De projectplanning is het artefact wat voor deze fase het meest werd benoemd, namelijk vier keer. ‘’Door een 

planning op te stellen kijk je ook kritisch naar welke activiteiten de meeste prioriteit hebben’’ aldus de Change 

Consultant. De Cloud Architect gaf aan ‘’Het geeft inzicht in wie waar verantwoordelijk is en wat er allemaal 

moet gebeuren.’’ Volgens de IT Strategy Consultant helpt een planning bij het bewaken van de voortgang, zorgt 

het ervoor dat mensen hun verantwoordelijkheden nemen en kun je de workload verdelen. ‘’Gedeelde 

verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid’’ aldus de IT Strategy Consultant. Ook benoemde de IT 

Strategy consultant het belang van een functioneel ontwerp. ‘’Het ontwerp zet een stip op de horizon en aan 

de hand daarvan kun je zien of je nog op koers ligt, soms moet het ontwerp ook worden aangepast.’’  

De Project Manager benadrukt, dat door het opstellen van een skills forecast in de resourceplanning, de 

organisatie een concreter beeld heeft bij de skills van de werknemers en het draagvlak onder de werknemers 

juist groeit. ‘’Ik merk dat mensen zich erg verantwoordelijk voelen en bovengemiddeld bereid zijn om mee te 

werken’’, aldus de Project Manager. 

Vanuit verkoop perspectief is de behoefte ontstaan om de DT te vertalen naar een concept voor toekomstige 

klanten. Intern zijn veel gesprekken gevoerd om de dienstencirkel op te stellen. Het voornaamste doel was om 

de dienstverlening begrijpelijk te maken voor klanten. ‘’Dat komt omdat er veel technische termen gebruikt 

worden en woorden die ze niks zeggen. De cirkel maakt het wel een soort Jip en Janneke taal’’, aldus de Sales 

Manager.  

De Security Officer noemt de procesbeschrijving als belangrijk artefact in de seizing fase, maar ook als borging 

van de DT. ‘’Dit zorgt voor orde en kan dienen als naslagwerk.’’ Verder zorgt het securitybeleid voor het creëren 

van draagvlak in de organisatie. 
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De DT heeft volgens de Change Consultant een hoge impact op de eindgebruikers gehad en hiervoor zijn de 

doelstellingen vooraf bepaald. ‘’Wat willen we bereiken en wanneer is de DT geslaagd?’’, aldus de Change 

Consultant. Door vooraf een gedegen beeld te hebben over de aanpak van een succesvolle DT, kunnen 

organisaties de doelstellingen gericht opstellen. Hiermee zijn organisaties in staat om gerichte stappen vooruit 

te ondernemen, zonder dat de stakeholders, zoals de eindgebruikers, de impact als negatief ervaren. Bovendien 

worden organisaties in staat gesteld een concrete afweging te maken om bepaalde zaken wel en niet door te 

voeren. 

Vanuit het perspectief van de eindgebruikers zijn use cases en een document met de nieuwe manier van werken 

opgesteld. Deze zorgen beide voor uniformiteit in de werkwijze en borging van de transformatie. ‘’Het is fijn als 

mensen ergens op terug kunnen vallen als ze even niet meer weten hoe het zat. Soms wordt het voor mensen 

zo complex dat het handig is om een aantal voor de hand liggende zaken vast te leggen’’, aldus de Change 

Consultant.  

4.2.3. Dynamic Capability Transforming 
In de transforming fase worden twee artefacten genoemd. Tabel 7 laat zien welke artefacten gevonden zijn en 

welke waarde werd genoemd bij het gebruik van deze artefacten. Te zien is dat de waardes die de EA-artefacten 

leveren voornamelijk gaan over het borgen van de DT, het efficiënt inzetten van resources en het verbeteren 

van de bestaande dienstverlening.  

Tabel 7 EA-artefacten transforming capability inclusief waarde 

EA-artefacten praktijk Waarde Waarde categorie 

Standaarden  - Hogere inzetbaarheid - Efficiëntie 

- Vier ogen principe is makkelijk 
toepasbaar 

- Borging  

- Betrouwbaarheid van de 
dienstverlening 

- Borging 

Gebruiksanalyse   - Helpt bij het bepalen van 
vervolgprojecten n.a.v. de DT  

- Verbetering 

Resourceplanning - Bijsturen in de inzet van 
personeel 

- Verbetering 

 
Standaarden zijn vier keer benoemd in de transforming fase. ‘’Ook zodat we het vierogen principe hebben en 

je kunt mensen met minder kennis projecten laten draaien, omdat de basis er dan staat’’, aldus de Cloud 

Architect. Daarnaast is de betrouwbaarheid van de dienstverlening genoemd als voordeel van standaarden. 

Volgens de IT Strategy Consultant kan de dienstverlening goedkoper aangeboden worden door te werken met 

standaarden, wat de marktpositie ten opzichte van concurrenten verbeterd. Daarentegen benadrukt de Sales 

Manager het nadeel van standaarden. ‘’Daar moeten we de standaarden echt loslaten en specifieker naar de 

klantwens kijken. Beheer wordt steeds minder en daarom kunnen we dit soort standaarden loslaten’’, aldus de 

Sales Manager.  

De Change Consultant noemt een gebruiksanalyse waarmee het gebruik van de nieuwe applicaties gemonitord 

kan worden. ‘’Naar aanleiding van een DT verwacht je natuurlijk bepaald gedrag te zien, dat kunnen we 

monitoren met de gebruiksanalyse. Op basis van de uitkomsten worden nieuwe projecten gestart of soms zijn 

kleine bijsturingen al voldoende.’’  

De Project Manager geeft aan, dat in de praktijk vaak pas duidelijk wordt welke resources precies benodigd zijn. 

De toegevoegde waarde bestaat er wel, echter komt dit pas naar boven, wanneer het in de praktijk wordt 

toegepast. 
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De IT Strategy Consultant benadrukt dat een DT eigenlijk nooit is afgelopen. ‘’Vroeger volgden de 

ontwikkelingen elkaar minder snel op waardoor je ook echt iets kon afsluiten. Nu we in de cloud werken blijft 

het continue in ontwikkeling waardoor je continue moet blijven bijsturen’’, aldus de IT Strategy Consultant. 

4.2.4. Gebrek aan artefacten  
Naast dat gesproken is over de waarde van het gebruik van artefacten werd ook meermaals benadrukt dat er 

soms sprake was van een gebrek aan documentatie. ‘’Heel veel basisdingen zijn er gewoon nog niet. We hebben 

het wel over processen, maar we hebben geeneens een centrale plek waar we processen beschrijven. Laten we 

daar nou eens mee beginnen. Alleen al voor het on- en off-boarden van klanten of een nieuwe medewerker’’, 

aldus de Cloud architect. Daarnaast zegt hij, ‘’doordat processen niet gedocumenteerd zijn moet je vertrouwen 

dat mensen ze goed in hun hoofd hebben en dat is weleens lastig’’, aldus de Cloud Architect. De Sales Manager 

gaf aan dat er door een gebrek aan standaarden direct na de transformatie, diverse begrippen ontstonden van 

dezelfde dienstverlening waardoor er onduidelijkheid heerste in de organisatie. Ook volgens de Change 

Consultant is er een gebrek aan standaarden, ‘’je kunt mensen er nu namelijk niet op aanspreken als er geen 

standaarden zijn, waardoor verbeteren onnodig lastig is’’.  
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
In de literatuur wordt een verscheidenheid aan voordelen toegewezen aan het gebruik van EA-artefacten in een 

DT. Deze onderzoeken zijn echter zelden gebaseerd op empirisch onderzoek.  Daarnaast wordt weinig aandacht 

besteed aan de individuele waarde van artefacten, maar worden deze vaak als set onderzocht. Daarom is met 

empirisch onderzoek getracht een bijdrage te leveren aan de bestaande literatuur. 

Middels een embedded exploratory single case study is getracht diepgaande inzichten te verkrijgen in de 

waarde van EA-artefacten in een SPP van een DT. Een zevental interviews en een documentanalyse brachten 

de benodigde informatie. De interviews zijn gecodeerd en de bevindingen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4. In dit 

hoofdstuk worden de bevindingen vergelijken met de literatuur en worden de conclusies uitgewerkt.  

5.1. Discussie – reflectie 
In deze paragraaf staan de sterktes maar ook de beperkingen van dit onderzoek centraal.  

Als sterkte kan gezien worden dat in kwalitatief onderzoek diepgaande inzichten vergaard kunnen worden door 

de flexibiliteit in onderzoek aanpak. Semigestructureerde interviews laten toen dat er doorgevraagd kan worden 

bij complexe verschijnselen. Daarnaast was ik tijdens de DT niet werkzaam bij de casusorganisatie. Daarom was 

er geen sprake van een bias of verdere invulling aan de resultaten. Daarnaast zijn diverse mensen geïnterviewd 

die allemaal een andere beleving en focus hadden in de DT. Het doel hiervan was om zoveel mogelijk artefacten 

te identificeren en de waarde hiervan te achterhalen. Uiteindelijk zijn negen EA-artefacten laten zien of 

toegestuurd en konden gebruikt worden voor data triangulatie.   

Een beperking van dit onderzoek is dat in de interviews naar voren kwam dat er niet gesproken kan worden 

over een volledig afgeronde DT. Volgens de IT Strategy Consultant is een DT nooit afgerond en blijf je 

verbeteren. Dit zorgt ervoor dat de waarde van de artefacten wellicht nog niet volledig is in dit onderzoek. 

Tevens was het niet mogelijk om C-level management te betrekken vanwege een gebrek aan tijd aan hun kant. 

Dit kan ervoor gezorgd hebben dat niet alle artefacten en de waarden daarvan onderzocht zijn. Daarnaast kan 

mijn afwezigheid tijdens de DT gezien worden als een zwakte aangezien er geen observaties plaats konden 

vinden en volledig uit ben gegaan van de interviews en de EA-artefacten.  

Als laatste wil ik benoemen dat de resultaten uit dit onderzoek slechts beperkt generaliseerbaar zijn. De kans 

dat een organisatie zich in precies dezelfde situatie bevindt inclusief de externe factoren die bij de 

caseorganisatie van toepassing zijn en exact dezelfde resultaten zal behalen is klein. Toch zijn een aantal 

maatregelen getroffen om de externe validiteit te verbeteren, zoals het opstellen van een interview- en 

onderzoeksprotocol.  

5.2. Conclusies per Dynamic capability   
In eerder onderzoek zijn de EA-artefacten als integraal onderdeel van EA bestudeerd om zodoende de EA-

waarde te bepalen. Echter is er in eerder onderzoek niet ingegaan op de waarde van de individuele EA-

artefacten. Verder is er in eerder onderzoek reeds onderzocht per onderdeel van het SPP, welke EA-artefacten 

relevant zijn om in te zetten. Daarentegen zijn deze artefacten nog niet specifiek vanuit de DC’s onderzocht. In 

dit onderzoek zijn dus de EA-waarde van individuele EA-artefacten bestudeerd vanuit een dynamic capabilites 

view middels een single embedded case study. Om hier een antwoord te krijgen is de hoofdvraag als volgt 

geformuleerd: 

Hoe leveren EA-artefacten, als onderdeel van een EA-gedreven dynamic capability, waarde voor de 

strategische planning van digitale transformaties? 

Uit dit onderzoek is gebleken, dat er in de casusorganisaties een zestiental EA-artefacten zijn ingezet in het SPP 

van de DT. Opvallend hierin is, dat EA-artefacten relevant kunnen zijn binnen meerdere DC’s, afhankelijk van de 
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wijze waarop deze worden ingezet. Zodoende zorgen de EA-artefacten ook voor meerdere EA-waarden 

tegelijkertijd. De EA-waarde van deze artefacten wordt in grote lijnen behaald op het vlak van inzicht verkrijgen 

in de organisatie en de markt, het in staat stellen van het management en de medewerkers om de DT correct 

en volledig uit te voeren en het monitoren en veranderen van de organisatie zodat de continuïteit gewaarborgd 

wordt. Deze opdeling van EA-waarden heeft grote raakvlakken met de DC’s. In de aankomende paragrafen 

worden de resultaten per DC behandeld, respectievelijk sensing, seizing en transforming. 

5.2.1.  Sensing 
In de casusorganisatie zijn een zevental EA-artefacten ingezet, die vanuit de DC sensing, waarde toevoegen. De 

waarde van de EA-artefacten is vooral gevonden op het inzichtelijk maken van de positie van de organisatie ten 

opzichte van de markt.  Het inzicht verkrijgen in de organisatie kan worden opgesplitst naar de kernwaarden, 

de klanten, de beschikbare resources, de investeringen en het commitment. Verder hebben de EA-artefacten 

en haar voordelen betrekking op de beslissingen die genomen dienen te worden om de uiteindelijke kansen en 

risico's te vormen. Deze voordelen zijn behaald in de besluitvorming bij het migreren en samenvoegen van 

diverse applicaties en op de prioritering van de security deelprojecten. 

Tabel 8 laat zien hoe de gevonden EA-artefacten gekoppeld kunnen worden aan de EA-artefacten uit de 

literatuur.  

Tabel 8 EA-artefacten in de praktijk in vergelijking met de literatuur (Sensing) 

EA Artefact praktijk EA Artefact literatuur 

Risico-analyse Impact and risk assessment 

Doelstellingen Target states 

Ontwerp  Blueprints 

Resource planning  Technology and skills forecast 

Security beleid Security and privacy plan 

SWOT-analyse SWOT analysis 

 

Daarnaast is een artefact gevonden die niet direct gekoppeld kan worden aan bestaand EA-artefact, maar die 

wel overeenkomst toont met een artefact uit de literatuur. In de casusorganisatie is gebruik gemaakt van het 

business model canvas. Dit is een model om een nieuw bedrijfsmodel te creëren of een bestaande in kaart te 

brengen. Deze heeft overeenkomst met het Business capability model uit de literatuur die grafisch alle 

bedrijfscapaciteiten weergeeft. Gesteld kan worden dat het business model canvas een voorloper is van het 

business capability model waarin toegewerkt wordt naar de bedrijfscapaciteiten.  

5.2.2. Seizing 
In de casusorganisatie zijn een negental EA-artefacten ingezet, die vanuit de DC seizing, waarde toevoegen. Wat 

opvalt is dat de waarde van deze artefacten voornamelijk betrekking heeft tot het creëren van draagvlak, het 

managen van de DT en het borgen van de afspraken voor de lange termijn.  

Het interessante aan de waarde van deze EA-artefacten is, dat de artefacten zowel door management als door 

de medewerkers kunnen worden ingezet om de kansen te grijpen. De waarde voor het management is er 

voornamelijk op gericht om de doelstellingen te vormen, zodat er in de organisatie gericht gewerkt kan worden 

naar het einddoel. Daarnaast wordt er door het management uniformiteit van de werkwijze gecreëerd. Verder 

wordt er door het management gestuurd op de prioritering van de taken en de verdeling van de workload. Voor 

medewerkers zijn beschrijvingen van de dienstverlening, naslagwerk en processtructuren beschikbaar als 

extrinsieke handvatten en zorgen voor draagvlak en verantwoordelijkheidsgevoel.   
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In Tabel 9 is te zien dat alle gevonden artefacten gekoppeld zijn aan een EA-artefact uit de literatuur. Sommige 

worden niet letterlijk benoemd zoals in de literatuur, maar de documentanalyse maakte het mogelijk om de 

beschrijving van de EA-artefacten uit de literatuur te koppelen aan de gevonden artefacten.   

Tabel 9 EA-artefacten in de praktijk in vergelijking met de literatuur (Seizing) 

EA Artefact praktijk EA Artefact literatuur 

Use cases  Concept op operations scenario 

New way of working  Principles and guidelines  

Projectplanning Program of work 

Functioneel ontwerp Blueprints 

Resourceplanning Technology and skills forecast 

Dienstenoverzicht  Services and products overview 

Procesbeschrijving Process model 

 

5.2.3. Transforming 
In de casusorganisatie zijn een drietal EA-artefacten ingezet, die vanuit de DC transforming, EA-waarde 

toevoegen. Deze EA-waarde kan worden opgesplitst in het creëren van efficiency en het monitoren, zodat 

toekomstige projecten ook de DT waarborgen. De efficiency is erop gericht, dat het werk eenvoudiger wordt, 

zodat de workload door een bredere groep medewerkers gedragen wordt. Het waarborgen van de toekomst 

richt zich op het kunnen waarborgen van de positie in de markt, door de betrouwbaarheid te vergroten en van 

de ontwikkeling van de DT een continu proces te maken.  

In Tabel 10 is te zien hoe de EA-artefacten uit de praktijk zijn gekoppeld aan die vanuit de theorie.  

Tabel 10 EA-artefacten in de praktijk in vergelijking met de literatuur (Transforming) 

EA Artifact praktijk EA Artifact literatuur 

Standaarden  Technology standards  

Gebruiksanalyse   Analytics Reports 

Resourceplanning  Technology and skills forecast 

 

5.2.4. EA waarde vanuit een dynamic capability perspectief 
Samengevat kan gezegd worden dat de toepassing van EA-artefacten in het SPP van een DT diverse waardes 

toevoegt. In Tabel 11 worden alle EA-waardes weergegeven die gevonden zijn in zowel de literatuur als in de 

praktijk. In de kolom Praktijk wordt tevens aangegeven in welke DC de waardes zich voordeden. Daarbij 

representeert 1 Sensing, 2 Seizing en 3 de Transforming cabapility.  

In Tabel 11 is ook te zien dat er vier additionele waardes zijn gevonden die EA-artefacten leveren ten opzichte 

van de literatuur.  In de Sensing capability worden zeven waardes erkend voor het gebruik van EA-artefacten. 

In de Seizing capability zijn dat er zes en in de Transforming capability zijn dat er drie.  
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Tabel 11 EA-waarde in de literatuur en Praktijk per Dynamic Capability 

EA-waarde Literatuur Praktijk 

Begrijpelijk maken van een complexe IT-transformatie  2 

Betrouwbaarheid van de processen verbeteren  3 

Bevordert de afstemming tussen bedrijfsdoelstellingen en IT investeringen  x  

Borging van digitale transformatie  2 

Faciliteert de integratie, standaardisatie en ondupliceren van processen en 
systemen  x  

Geeft inzicht in de huidige situatie  x  

Geeft inzicht in de toekomstige situatie  x  

Geeft richting aan IT-investeringen  x 1 

Helpt bij de bepaling van de oplevering van IT-projecten  x 2 

Helpt bij het benutten en toewijzen van resources  x 1,2 

Helpt bij het creëren van een gedeelde visie op de toekomst van de Business en IT   x 1,2 

Helpt bij het initiëren van IT-projecten   x 1,3 

Helpt bij het prioriteren van IT-projecten  x 1 

Ondersteund de besluitvorming  x 1 

Reduceert projectkosten en doorlooptijd  x  

Reduceert projectrisico en verbetert succes  x  

Stelt de organisatie in staat om effectief met de omgeving om te gaan  x  

Stelt management in staat om bedrijfsdoelstellingen te halen  x  

Stelt management in staat om complexiteit te managen  x  

Stelt projecten in staat om complexiteit te managen  x  

Stimuleert een proactieve houding van eigenaarschap naar IT   x 2 

Verbeteren marktpositie  3 

Zorgt voor een transparante link tussen projecten en de strategie   x 1 

 

Dit onderzoek laat zien welke waardes worden geleverd door de EA-artefacten per DC. Daarnaast is getracht 

om de complexiteit van de EA-waarden te reduceren door categorieën toe te kennen. Dit is voorheen nog niet 

gedaan. Tevens is voor de individuele EA-artefacten onderzocht welke waarde zij leveren bij een bepaalde DC. 

Voorheen zijn de waarde van EA-artefacten voornamelijk integraal onderzocht en konden deze niet toegekend 

worden aan een specifieke DC. Daarnaast zijn er een viertal nieuwe voordelen gebleken uit de praktijk bij het 

gebruik van EA-artefacten in het SPP van een DT.  

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk  
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen een aantal aanbevelingen gedaan worden voor de 

praktische toepassing. Deze hebben met name betrekking op organisaties die een DT doormaken of hun DC’s 

willen ontwikkelen. Dit onderzoek heeft zich erop gericht om de EA-waarde van EA-artefacten in het SPP van 

een DT te duiden vanuit een DC’s perspectief. Deze DC’s zorgen ervoor dat organisaties wendbaar zijn en kunnen 

reageren op veranderingen in de markt. Doordat de EA-waarde gekoppeld is aan de EA-artefacten, bieden de 

resultaten handvatten voor organisaties om de focus te leggen op bepaalde EA-artefacten, zodat ze de 

gewenste EA-waarde kunnen realiseren. Zodoende zijn de resultaten van dit onderzoek faciliterend voor de 

toepasbaarheid van EA in een DT.   

Verder laat dit onderzoek zien dat er veel verschillende EA-artefacten en EA-waarden worden benoemd in de 

literatuur. Dit maakt het voor personen uit het bedrijfsleven onnodig complex om uit te zoeken welke waarde 

gewenst is en welk artefact daarvoor ingezet kan worden bij bijvoorbeeld het ontwikkelen van een DC. Daarom 
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zijn in dit onderzoek de EA-waarden gecategoriseerd en is aangeduid welke waarde categorieën veel voorkomen 

bij een bepaalde DC. Bedrijven kunnen zich zo focussen op de waarde die ze willen bereiken binnen het SPP van 

de DT, zonder dat ze vervallen in micromanagement.   

Tot slot wordt er in dit onderzoek bevestigd, wat reeds al in eerder onderzoek is aangetoond. Er is geen one-

size-fits-all binnen de EA. De toepassing van de EA op de organisatie zelf is uiteindelijk van groter belang dan 

het uitvoeren van EA-frames. In dit onderzoek is aangetoond, dat de gebruikte EA-artefacten enerzijds 

gezamenlijk gelijke EA-waarden dragen en anderzijds EA-artefacten meerdere EA-waarden meedragen. 

Hiermee wordt de kracht van de toepassing van EA benadrukt, omdat wanneer organisaties in een andere 

situatie verkeren, het perspectief van waarde zodanig verschillend kan zijn, waardoor de EA-waarde zowel 

positief als negatief ervaren kan worden. 

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kunnen een aantal aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

gedaan worden. Tijdens het onderzoek viel op dat de organisatie zich momenteel in een professionaliseringsslag 

bevindt. De organisatie is in een jaar tijd verdubbeld in aantal FTE’s waardoor de behoefte aan structuur 

toeneemt. Dit vertaalt zich naar geringe aanwezigheid van documentatie aan de start van de DT. Naarmate 

deelprojecten werden opgepakt is een steeds meer gestructureerde aanpak te herkennen waarbij steeds meer 

EA-artefacten gebruikt zijn. Toekomstig onderzoek zou zich daarom kunnen richten op de impact van de 

volwassenheid van de organisatie op het gebruik van EA-artefacten.  Daarnaast kwam in de interviews 

meermaals naar voren dat men een gebrek aan documentatie ervaarde. Aangezien dit onderzoek zich focust op 

de waarde van de EA-artefacten is hier verder niet op doorgevraagd. Vervolgonderzoek zou zich daarom kunnen 

richten op de beperkingen die het niet hebben van EA-artefacten met zich mee brengen in het SPP van een DT.  

Verder is het concept van het categoriseren van de EA-artefacten en EA-waarden interessant om verder te 

onderzoeken. Tot op heden zijn voornamelijk de EA-artefacten als integraal onderdeel onderzocht als 

framework, maar de overlap tussen deze EA-artefacten en haar waarden kan substantieel zijn, waardoor er toch 

mogelijk een nieuw licht kan schijnen op de EA-frameworks.  

Tot slot is in het theoretisch kader beschreven dat er diverse niveaus zijn voor een DT. Vervolgonderzoek zou 

zich kunnen richten op de inzet van DC’s bij een bepaald niveau van een DT. Het doel en de strekking van de DT 

zou bijvoorbeeld uit kunnen maken op welke DC de focus ligt. Dit zou organisaties bijvoorbeeld verder kunnen 

helpen bij het bepalen van de ontwikkeling van DC’s afhankelijk met wat voor DT ze bezig zijn.  
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Bijlage 1 Onderzoeksprotocol 
In dit onderzoeksprotocol worden de gemaakte keuzes in dit onderzoek onderbouwd op basis van de Checklist 
case study onderzoek van de Open Universiteit. De vraag die getracht wordt te beantwoorden is als volgt ‘’ Hoe 
leveren EA-artefacten, als onderdeel van een EA-gedreven dynamic capability, waarde voor de strategische 
planning van digitale transformaties?’’ 
 
Keuze voor case studie 
Er is gekozen voor een case studie onderzoek, omdat voornamelijk ‘’hoe ‘’ vragen antwoordt kunnen geven op 
de hoofdvraag. Op deze manier kunnen diepgaande inzichten vergaard worden van de te onderzoeken 
concepten. Daarnaast kwam uit het literatuuronderzoek duidelijk naar voren dat er een gebrek bestaat aan 
empirisch onderzoek. Door te kiezen voor een case studie wordt getracht een bijdrage te leveren aan de huidige 
literatuur.  
 
Doel van de case study  
Het doel van de case studie is exploratief van aard waarbij getracht wordt om vragen te beantwoorden die nog 
niet eerder uitgebreid zijn onderzocht. De waarde van EA is tot op heden vaak onderzocht als een integrale set 
aan artefacten, zonder de individuele waarde van de artefacten te toetsen. Daarom wordt gesteld dat  de 
huidige methodologie te complex is geworden. Dit onderzoek richt zich daarom op de hoe achter de waarde 
levering van individuele artefacten.  
 
Eenheid van analyse  
In de probleemstelling wordt gesproken over een gebrek aan empirisch onderzoek naar de waarde van EA-
artefacten in het strategisch planningsproces van een digitale transformatie. Daarom is de eenheid van analyse 
een geslaagde digitale transformatie. 
 
Case design 
Er is gekozen voor een single case studie, omdat het een unieke situatie betreft die een grote impact heeft op 
de organisatie. Binnen de organisatie waren daarom niet meerdere identieke cases die zich leende voor een 
multiple case studie. Daarnaast is het doel van dit onderzoek om diepgaande inzichten te verkrijgen waardoor 
er gekozen is om te focussen op één case.  
 
Gebruikte bronnen 
De bronnen die gebruikt zijn bij het onderzoeken van de case zijn semigestructureerd interviews en 
documenten. Er is voor gekozen om twee verschillende bronnen te raadplegen om te voldoen aan data 
triangulatie.  
 
Er is gekozen voor semigestructureerde interviews om enerzijds de antwoorden van de geïnterviewden te 
kunnen vergelijken, anderzijds om de ruimte te hebben om door te vragen en zo diepgaande inzichten te 
vergaren.  
 
De documenten zijn vervolgens gebruikt om de antwoorden te verifiëren. 
 
Selectie criteria geïnterviewden 
De criteria die gesteld zijn aan de geïnterviewden personen is dat zij een actieve rol hebben gespeeld in de 
digitale transformatie en reeds werkzaam zijn bij de case organisatie.   
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Bijlage 2 Interviewguide casestudy  
 

IT professionals, strategische IT adviseurs en C-level management 

 

Gedurende het interview zullen een aantal begrippen ter sprake komen. In onderstaande tabel staan 

deze begrippen nader toegelicht.  

Begrip Definitie 

Digitale transformatie  Benutten van intredende technologieën om nieuwe waarde 
proposities te creëren. 

Strategisch planningsproces Definiëren van een strategie, het bepalen van de benodigde 
middelen voor de uitvoering van de strategie en het bereiken van 
de organisatiedoelstellingen. 

Dynamic capabilities Vermogen van bedrijven om kansen te zien, grijpen en erop in te 
spelen. Bestaande uit sensing, mobilizing en transforming. 

Enterprise Architecture (EA) Beschrijft de organisatie vanuit een geïntegreerd business en IT 
perspectief waardoor er een betere afstemming kan plaatsvinden 
tussen de business en IT strategie. 

EA-artefacten Documenten die de EA van de organisatie beschrijven, zoals 
roadmaps, standaarden, security plan, ect.   

 

 

Gegevens 
Student 

Joyce Olsthoorn 

Studentnummer:  852251653 

Hoofdvraag 
Hoe leveren EA-artefacten, als onderdeel van een EA-gedreven dynamic 
capability, waarde voor de strategische planning van digitale transformaties? 
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 ALGEMENE INTRODUCTIE | TIJDSDUUR: 10 MIN. 

 Het interview wordt geïnitieerd met de informatie hieronder. 

 

Introductie en 
benoemen doel van 
het onderzoek 

Mijn naam is Joyce Olsthoorn. Ik ben een student en onderzoeker aan 
de Open Universiteit en neem dit interview af. Dit interview en mijn 
onderzoek heeft als doel om te onderzoeken wat de toegevoegde 
waarde van Enterprise Architecture (vanaf nu EA) is bij digitale 
transformaties. EA helpt in de afstemming tussen business en IT 
strategie en wordt uitgewerkt in documenten, zoals bijvoorbeeld 
roadmaps, standaarden, security plan, ect.   

 

Participant bedanken Bij deze wil ik u bedanken dat u mee wilt doen aan dit onderzoek. Als het 
goed is, heeft u de interviewvragen van tevoren ontvangen. Zijn deze in 
goede orde ontvangen en heeft u eventuele vragen of opmerkingen? 

 

 

Doel van de case 
study 

EA kan volgens velen voor organisaties een belangrijk middel zijn bij de 
implementatie van hun IT strategie. In de wetenschappelijke literatuur is 
het echter vrij onduidelijk hoe EA dit doet. Dit interview maakt onderdeel 
uit van een kwalitatieve case study, die als doel heeft om dit te 
verduidelijken. Dit wordt gedaan door te onderzoeken wat de 
toegevoegde waarde van EA is bij een van de grootste strategische 
uitdagingen van dit moment: digitale transformaties.  

 

Tijdens deze case study interview ik een aantal professionals die zich 
bezighouden met de strategische planning rondom digitale 
transformaties. Via de interviews worden hun ervaringen rondom het 
gebruik van EA documentatie, ook wel ‘artifacts’ genoemd, vastgelegd. 
Hun verhalen zullen worden gebruikt bij de verkenning naar welke EA 
artifacts een toegevoegde waarde bieden bij het strategisch 
planningsproces van digitale transformaties.    
 

 

Uitleg van 
concepten en 
achtergrond 
van het 
onderzoek  

EA beschikt over een aantal capaciteiten, ook wel ‘capabilities’ genoemd, 
die kunnen bijdragen aan de formulering, implementatie en evaluatie 
van digitale strategieën en transformaties.   

 

Zo kan een organisatie via de ‘sensing capability’ meer inzicht krijgen in 
technologische en zakelijke kansen en bedreigingen, waarna de 
‘mobilizing capability’ de organisatie in staat stelt om kansen te benutten 
en de benodigde middelen in te zetten om die kansen te realiseren. 
Vervolgens stelt de ‘transforming capability’ de organisatie in staat om 
de kansen en de daarbij horende veranderingen door te voeren (van de 
Wetering et al., 2020). 

 

Een artifact die EA vanuit de ‘sensing capability’ aanbiedt is bijvoorbeeld 
een SWOT-analyse. Vanuit de ‘mobilizing capability’ kan gedacht worden 
aan een strategisch plan en bij transforming aan een security en privacy 
plan of een conceptueel datamodel. 
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Onderwerpen De volgende onderwerpen zullen besproken: 

 De achtergrond van de interview kandidaat. 

 De betrokkenheid van de interview kandidaat bij de digitale 
transformatie. 

 De waardes van EA artifacts bij de digitale transformatie. 

 De benoemde EA artifacts. 
 

Privacy en 
vertrouwelijkheid 

Uw persoonlijke data zal niet gebruikt worden. Allen uw functie en rol 
binnen de digitale transformatie zullen benoemd worden. De informatie 
die wordt verschaft zal alleen voor wetenschappelijke 
onderzoeksdoeleinden gebruikt worden. 

Het vroegtijdig 
stoppen van het 
interview 

Indien u gedurende enig moment tijdens het interview wilt stoppen, 
kunt u dit kenbaar maken. Het interview zal dan direct stoppen. 

 

Opname van het 
interview 

Ten behoeve van analyse wil ik de audio van dit interview graag 
opnemen. Dit zal ik doen met de opname apparatuur die ik heb 
meegenomen.  

 

De audio opname zal getranscribeerd worden naar een tekstdocument en 
deze tekst zal in het onderzoek gebruikt worden voor analyse ten 
behoeve van het onderzoek van mijzelf en de Open Universiteit. 

 

Bij deze vraag ik u om toestemming voor het opnemen van dit 
interview. 

 

Type vragen die 
gebruikt worden 

Soorten vragen: 
Hoe vragen: zegt iets over ervaringen, benaderingen of 
acties; 
Wat vragen: zegt iets over de context/ inhoud; 
Welke vragen: zegt iet over type en soort; 

 



   

 

   

 

 SPECIFIEKE INTERVIEWVRAGEN | TIJDSDUUR: 45 MIN. 

 Vragen over de 
kandidaat 

Zou je wat over je educatieve achtergrond, organisatorische 
positie en relatie met EA en strategische processen kunnen 
toelichten? 

 

 

 

Onderwerpen: 
Loopbaan 
Opleiding 
Rol 
Relatie met EA 
Relatie met 
strategische processen 
 

Probe vragen: 
Wat voor werk doet u? 
Wat is uw relatie met EA? 
Wat is uw relatie met strategische processen? 
Wat zijn uw verantwoordelijkheden binnen uw huidige rol? 
Welke andere rollen heeft u hiervoor vervuld? 
Hoelang werkt u al binnen dit bedrijf? 
 

Digitale 
transformaties 

Met wat voor digitale transformaties heeft u in uw huidige rol te maken 
gehad? 

 
 

Onderwerpen: 
Strategische keuzes 
Totstandkoming van 
DT’s 
Gebruikte technologieën 
Gebruikte 
ontwikkelmethodes 

Probe vragen: 
Wat waren de strategische keuzes achter deze transformaties? 
Hoe zijn deze strategische transformaties tot stand gekomen? 
Welke technologieën zijn er gebruikt? 

 

 

 

Waardes van EA 
artifacts uit de ‘sensing 
capability’ 

 
 

Onderwerpen: 
Gebruikte artifacts 
Toegevoegde 
waarde tijdens het 
SPP van een DT 

 

Wat zijn de toegevoegde waardes die EA artifacts hebben gehad tijdens 
een digitale transformatie bij het aanvoelen van kansen en bedreigingen 
gedurende het strategische proces?  

 
Probe vragen: 
Welke artifacts hebben een toegevoegde waarde gehad? 
Wat waren deze toegevoegde waardes? 
Wat was de toegevoegde waarde tijdens de formulering van de strategie? 
Wat was de toegevoegde waarde tijdens de implementatie van de 
strategie? 
Wat was de toegevoegde waarde tijdens de evaluatie van de strategie? 
Hoe kwamen de toegevoegde waardes tot stand? 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
Waardes van EA 
artifacts uit de 
‘mobilizing capability’ 

 
 

Onderwerpen: 
Gebruikte artifacts 
Toegevoegde waarde 
tijdens het SPP van 
een DT 

Wat zijn de toegevoegde waardes die EA artifacts hebben gehad tijdens 
een digitale transformatie bij het inzetten van middelen om kansen te 
realiseren gedurende het strategische proces?  

 

Probe vragen: 
Welke artifacts hebben een toegevoegde waarde gehad? 
Wat waren deze toegevoegde waardes? 
Wat was de toegevoegde waarde tijdens de formulering van de strategie? 
Wat was de toegevoegde waarde tijdens de implementatie van de 
strategie? 
Wat was de toegevoegde waarde tijdens de evaluatie van de strategie? 
Hoe kwamen de toegevoegde waardes tot stand? 

 

Waardes van EA 
artifacts uit de 
‘transforming 
capability’ 

 
 

Onderwerpen: 
Gebruikte artifacts 

Toegevoegde waarde 
tijdens het SPP van een 
DT 

Wat zijn de toegevoegde waardes die EA artifacts hebben gehad tijdens 
een digitale transformatie bij het doorvoeren van veranderingen 
gedurende het strategische proces?  

 
Probe vragen: 
Welke artifacts hebben een toegevoegde waarde gehad? 
Wat waren deze toegevoegde waardes? 
Wat was de toegevoegde waarde tijdens de formulering van de strategie? 
Wat was de toegevoegde waarde tijdens de implementatie van de 
strategie? 
Wat was de toegevoegde waarde tijdens de evaluatie van de strategie? 

Hoe kwamen de toegevoegde waardes tot stand? 

 

Het gebruik van EA 
artifacts in dit onderzoek 

 
 

Onderwerpen: 
Validatie van genoemde 
EA artifacts. 

Is het mogelijk om de genoemde EA artifacts op te leveren voor dit 
onderzoek, zodat de onderzoeker kan valideren dat deze artifacts 
bestaan? 

 

Probe vragen: 

Waarom niet? 

Wat zou een eventuele andere mogelijkheid kunnen zijn? 

Wat zou een vorm zijn, waarop de onderzoeker de artifacts wel kan 
inzien (bijvoorbeeld langskomen op het kantoor, tonen via 
beeldbellen, etc.)? 

 

 

 

 

 



   

 

 

    

Specifieke vragen voor C-level management en strategische 
IT adviseurs 

Het belang van EA 
artifacts en dynamic 
capabilities bij digitale 
transformaties 

 

Onderwerpen: 

Het belang van EA 
artifacts 

Het belang van dynamic 
capabilities 

 

Hoe belangrijk waren EA artifacts en dynamic capabilities bij het 
realiseren van digitale transformaties? 

 

Probe vragen: 

Hoe significant waren de toegevoegde waardes bij het realiseren van 
digitale transformaties? 

Welke toegevoegde waarde en EA artifact springt er voor u tussenuit? 

Welke dynamic EA capability had voor u de grootste toegevoegde waarde 
bij het realiseren van digitale transformaties? 

 

Specifieke vragen voor IT professionals 

Het belang van EA 
artifacts en dynamic 
capabilities bij de 
ondersteuning van 
digitale transformaties 

 

Onderwerpen: 

Het belang van EA 
artifacts 

Het belang van dynamic 
capabilities 
 

Hoe belangrijk waren EA artifacts en dynamic capabilities in de 
ondersteuning van digitale transformaties? 

 
Probe vragen: 
Hoe significant waren de toegevoegde waardes bij de ondersteuning van 
een digitale transformatie? 
Welke toegevoegde waarde en EA artifact springt er voor u tussenuit? 
Welke dynamic EA capability had voor u de grootste toegevoegde waarde 
bij de ondersteuning van een digitale transformatie? 

 

 

CONCLUSIE VAN HET INTERVIEW | TIJDSDUUR: 5 MINUTEN 

Het interview wordt afgesloten 

Conclusie Ter conclusie wil ik graag vragen of u wil aangeven of ik bepaalde 
relevante onderwerpen over het hoofd heb gezien en/of u nog iets zou 
willen toevoegen. 
 
Hoe heeft u dit interview ervaren? 
 

Validiteit, 
betrouwbaarheid en 
ethische aspecten 
 

Ik zou u graag willen vragen of u de resultaten van dit interview zou willen 
controleren om te kijken of deze overeenkomt met de waarheid en 
hetgeen dat wij tijdens het interview hebben besproken. 
 

Een dankwoord Ik zou u graag willen bedanken voor uw deelname aan dit interview. 
Heeft u het gevoel gehad dat u alles kon vertellen? 
 

Contactinformatie Als u nog vragen heeft over dit interview, kunt u die sturen naar 
j.olsthoorn@veneco.nl. 
 
Ook kunt u bellen of een berichtje sturen naar 06-21427744. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 Transcripties interviews  
 

Interview Change Consultant 

Zou je wat over je educatieve achtergrond, organisatorische positie en relatie met EA 
en strategische processen kunnen toelichten? 
Jazeker. Ik heb HBO Bedrijfskunde afgerond en ben via een stage eigenlijk de IT ingerold. Het 

projectmatig werken en streven naar een doel trekt mij heel erg aan. Toch zag ik mezelf niet de diepte 

ingaan wat IT betreft en ben me meer gaan richten op de menselijke kant, namelijk het trainen. Als 

Change consultant word ik ingezet bij klanten om de eindgebruikers te ondersteunen in een digitale 

transformatie, eentje die we zelf ook doorgemaakt hebben dus dat maakt het extra leuk. 

Wat is uw relatie tot de strategische processen? 

Als Change consultant worden wij redelijk snel betrokken in het strategisch proces, vaak zijn 

belangrijke beslissingen wel al genomen en geef ik meer invulling aan de kaders die geschetst zijn. 

Wat is uw rol met EA? 

Binnen onze organisatie maar ook bij klanten gebruiken we eigenlijk nooit de termen EA. Maar we 

gebruiken natuurlijk wel eea aan documenten en vaak ben ik ook wel degene die die opstelt. 

Met wat voor digitale transformaties heeft u in uw huidige rol te maken gehad? 

Eigenlijk alleen maar transformaties van klanten naar de cloud op basis van Microsoft 365. Soms is dat 
alleen een intranet, maar vaak stappen onze klanten volledig over met hun bestanden van de lokale 
schijven naar Microsoft Teams of SharePoint Online. 

 

Als we kijken naar de transformatie van onze organisatie naar de cloud wat zijn dan de toegevoegde 
waardes die de documenten hebben gehad tijdens de transformatie bij het aanvoelen van kansen 
en bedreigingen gedurende het strategische proces? 

De markt heeft ons als het ware gedwongen om de transformatie door te maken. We zijn natuurlijk 
een ICT dienstverlener dus wij kunnen dan zelf niet achter blijven. Naar aanleiding van de strategie 
zijn een aantal grote deelprojecten ontstaan die wel verder zijn opgepakt door de specialisten op dat 
gebied. Wat verder de afwegingen waren weet ik niet. Ik ben daar zelf niet heel erg bij betrokken 
geweest. 

 

Vanuit mijn specialisme hebben we wel gekeken naar wat zijn de doelstellingen en welke impact 



   

 

 

hebben deze op de eindgebruikers. We hebben dus wel om de tafel gezet om te bepalen: wat willen 
we bereiken en wanneer is de digitale transformatie geslaagd. Vervolgens vertaal je dit naar een 
document waar we deze nieuwe manier van werken uitwerken, ‘’New way of working’’ heet dat 
document geloof ik. Die zal ik met je delen. 

 

Welke waarde heeft dit document geleverd? 

Uiteindelijk wil je uniformiteit bereiken binnen de organisatie. Iedereen ontwikkelt vaak zijn eigen 
manieren om dingen uit te voeren. Helemaal als dat allemaal ineens anders moet. Terwijl je eigenlijk 
wilt dat mensen op de meest efficiënte manier gaan werken, zodat ze zich zelf volledig kunnen richten 
op hun core taken en niet op de randzaken. Het is fijn als mensen ergens op terug kunnen vallen als 
ze even niet meer weten hoe het zat. Soms wordt het voor mensen zo complex dat het handig is om 
een aantal voor de hand liggende zaken vast te leggen. 

 

En op een gegeven moment is gecommuniceerd dat de organisatie de overstap zou maken. Zijn daar 
nog documenten ingezet om de doelen te realiseren gedurende het strategisch proces? 

In de uitvoering hebben we gebruik gemaakt van een projectplanning. Daar stond het hele project in 
uitgewerkt inclusief de deelprojecten zoals het samenvoegen van de omgevingen maar ook de security 
en het technische stuk. Door een planning op te stellen kijk je ook kritisch naar welke activiteiten de 
meeste prioriteit hebben. Dat was best belangrijk ook omdat er zoveel mensen bij betrokken waren 
die toch allemaal wel op hun eigen eilandje bezig waren. 

 

Heb je ook nog andere document gebruikt? 

Nee niet veel. We hebben wel veel gesprekken gevoerd met de collega’s. Ook om te kijk hoe ze nu 
werken en hoe dat er voor hen uit zal komen te zien. Dat levert wel echt interessante gesprekken op. 
Ze komen toch altijd weer met dingen waar we zelf nog niet aan gedacht hadden. We hebben toen 
wel een aantal use cases opgesteld, ook als naslagwerk. Als er bijvoorbeeld een nieuwe collega bijkomt 
is hij of zij waarschijnlijk een andere manier van werken gewend. Dus eigenlijk hebben die use cases 
hetzelfde doel als het way of working document maar dan iets meer de diepte in. 

 

En welke waarde leveren die use cases? 

Wel hetzelfde als way of working. Dus echt als naslag werk en het bereiken van uniformiteit is wel iets 
wat echt belangrijk is. De directe waarde is moeilijk vast te stellen, omdat we er voornamelijk van uit 
gaan dat het later gebruikt gaat worden, dus echt als naslag. Tijdens de transformatie levert het 
misschien wel wat duidelijkheid op over waar we naartoe gaan. 

 

Wat zijn de toegevoegde waardes die EA documenten hebben gehad tijdens een digitale 
transformatie bij het doorvoeren van veranderingen gedurende het strategische proces? 

Gedurende het proces wil je natuurlijk kunnen bijsturen waar nodig. Vanuit het adoptieperspectief 
hebben we daar een dashboard voor gebruikt. Die kan ik er wel even bij pakken. 

 

Wat je hier bijvoorbeeld ziet zijn het aantal chatberichten en het aantal post die geplaatst zijn binnen 
Teams. Ook zie je hier het aantal verzonden email berichten. Wat je natuurlijk verwacht bij een 
overstap naar Teams is dat het aantal emails afneemt en dat het aantal Teams berichten gaat 
toenemen. Ook het aantal documenten die worden gecreëerd kunnen we hier terugvinden. Als je op 
een gegeven moment ziet dat dat achter blijft, kun je bijsturen op basis van deze gegevens. Soms 
geven we bijvoorbeeld een specifieke training over een bepaald onderwerp of laten we een bericht 
uitsturen door de directie waar we de gemaakte afspraken nog eens herhalen. En dat is ook echt iets 
wat heel belangrijk is, support vanuit het hoger management. 



   

 

 

 

Merk je dat het gebruik van deze documenten ook meegenomen wordt in de projecten bij klanten? 

Ja deels wel, maar we hebben helaas niet echt een standaard project aanpak. Dat komt deels doordat 
de klantvraag vaak toch net iets anders is dan andere klanten. We hebben daarnaast ook wel goede 
professionals lopen die weten waar ze mee bezig zijn, dus dan is heel veel documentatie soms 
overbodig. Maar we komen natuurlijk ook wel eens in situaties terecht waarbij het juist wel heel 
handig was geweest als we bepaalde dingen in een standaard hadden gegoten. Je kunt mensen er nu 
namelijk niet op aanspreken als er geen standaarden zijn, waardoor verbeteren onnodig lastig is. 

 

Kunt u documenten die ter sprake zijn gekomen met me delen? 

Ik kan er zeker een aantal delen. Het Dashboard kan ik niet met je delen omdat daar persoonsgegevens 
in vermeld staan en dat willen we liever niet verder verspreiden, maar ik ga kijken wat ik je kan 
toesturen. 

 

Hoe heeft u het interview ervaren? 

Ik vond het uiteindelijk meevallen. Toen ik de termen voor het eerst las schok ik er een beetje van, 
maar ik vind dat je het goed kan uitleggen dus dat is heel fijn. 

 

Heeft u het gevoel dat u alles heeft kunnen vertellen? 

Jazeker, mocht me nog iets te binnen schieten zal ik het je zeker laten weten. 

 
Interview Cloud architect 

Wat voor functie bekleed je binnen Veneco? 

Mijn functie in cloudarchitect in het NOC (Network Operations Center). Daarnaast nog teamcoach. 

Hoe ben je hier gekomen? 

Wat betreft opleiding kom ik van het Grafisch Lyceum, maar die heb ik niet afgemaakt. Dat was heel 

creatief maar ik vond de computer leuker. Ik ben toen tijdelijk gaan werken en heb de havo in de 

avonduren gedaan. Toen ben ik HBO systeembeheer gaan doen, duaal. Dat kon niet bij de IT partij 

waar ik toen werkte, daar was die te klein voor. Die studie heb ik afgerond aan de hogeschool Utrecht. 

In mijn functie was ik toen veel bezig met glasvezel maar ook net als bij Veneco systeembeheer. Dat 

vond ik altijd wel leuk omdat je dan ook met mensen bezig bent. Op een gegeven moment werden die 

steeds minder goed bediend vanuit de organisatie. Klanten benaderde mij steeds persoonlijk, om toch 

antwoorden te krijgen. Dat ging me aan het hart dus toen ben ik daar gestopt en wilde ik voor mezelf 

beginnen. Een dag later kreeg ik wat klanten van mijn vorige werkgever aan de telefoon dat ze de mkb 

dienst gingen opheffen. Dus binnen dezelfde week kreeg ik heel veel klanten erbij. Vervolgens groei 

je met je klanten mee. Dus het ging heel goed, maar ik vond het niet meer leuk. Toen ben ik verder 

gaan kijken. En toen overgenomen door Veneco. In 2015 ben ik toen in dienst gekomen bij Veneco en 

begonnen met het onderhoud van de servers. 

Als we kijken naar de digitale transformatie waarin Veneco is overgestapt van traditionele omgevingen 

naar de cloud, wat heb je daar op strategisch vlak voor rol in gespeeld? 

In zat vooral in de uitvoering, maar ik heb wel meegedacht. Er moest heel veel gebeuren. Van 

Exchange servers die we zelf hadden naar Exchange Online. De bestanden die we hadden, die moesten 

naar SharePoint en Teams. Op sommige gebieden hebben we natuurlijk specialisten. Vaak laten we 

die dan meedenken in de uitvoering. Dan werken we echt samen. 



   

 

 

Hoe werd die samenwerking vormgegeven? 

Vanuit de techniek deed ik samen met een collega onderzoek naar de best practices, en vervolgens 

hoe gaan we daar naartoe en waar moeten we aan denken. Toen zijn we eigenlijk gewoon gestart aan 

de migratie. 

Hebben jullie documenten gebruikt ter ondersteuning van de migratie? 

Nee, we waren toen een organisatie van 30 a 40 medewerkers. Een heel plan maken zou een beetje 

overbodig zijn, voor bijvoorbeeld de mailmigratie. We deden wel aan communicatie en het begeleiden 

van de eindgebruikers. 

Heb je naast de mailmigratie nog een rol gespeeld in de digitale transformatie? 

Ik was betrokken bij veel subprojecten, maar er was toen weinig aan documentatie. We zijn nu wel 

bezig met een groot project, waarin DB+ overgaat naar ConnectWise als CRM pakket. Daar hebben we 

ook een extern persoon opzitten. Voor de overstap van Veneco naar ConnectWise hebben NAAM en 

ik dat zelf gedaan. Maar dat ging echt net en daar hebben we ook van geleerd om de projectmanagers 

rol in ieder geval bij iemand anders neer te leggen. Kan kan niet en projectmanager zijn en uitvoerend. 

Soms heb je piekmomenten die weken of dagen duren en dan kan je niet overkoepelend over een 

project nadenken. Daar gebruiken we wel veel aan documenten. 

De grootste uitdaging in dat project is dat degene die het ontwerp moeten maken niks weten van de 

DB organisatie. Bij Veneco was dat toen wel het geval. Dus we moeten vertrouwen op de DB mensen 

dat zijn hun processen goed op orde hebben. 

 

Leggen ze ook vast op papier? 

Daar heb ik wel om gevraagd, maar die worden niet echt vastgelegd. Voornamelijk omdat die 

processen veranderen. Ze gaan ook van een stuk maatwerk naar een standaard software. Dus 

verandermanagement is in dit project nog het moeilijkst. 

 

Je zegt dat er veel document worden gebruikt in dit project. Zijn er documenten waar jij mee te 

maken hebt? 

Ja, we hebben het project in fase gehakt en per fase is er een document. Het laatste project is de data 

migratie. Daar is het NOC bij betrokken. Daar is een uitgebreide planning met taakverdeling van. 

Wat levert dit voor jou op, wat is de waarde van zo’n document? 

Het geeft inzicht in wie waar verantwoordelijk is en wat er allemaal moet gebeuren. Ik vind het wel 

heel belangrijk dat er nog een portfolio komt, zodat we weten wat we verkopen en wat niet. En als 

het daarbuiten valt dat we processen hebben voor hoe we dat gaan doen. Dan weten we wat er 

benodigd is, kunnen we het goed verkopen en de processen eromheen bouwen. Daar hebben we 

weleens een poging toe gedaan. Maar toen was er geen draagvlak in de organisatie, dus dat was wel 

heel jammer. We waren er toen bijna. Heel veel basis dingen zijn er gewoon nog niet. We hebben het 

wel over processen, maar we hebben geeneens een centrale plek waar we processen beschrijven. 

Laten we daar nou eens mee beginnen. Alleen al voor het on- en off-boarden van klanten of een 

nieuwe medewerker. 



   

 

 

Is er nog iets wat je toe zou willen voegen? 

We zijn nu wel met kennisteams bezig en het standaardiseren van onze dienstverlening. Dat is eigenlijk 

in het verlengde van de digitale transformatie, maar daar zijn we nog volop mee bezig. Daar willen we 

vanuit het NOC ook meer mee gaan doen. Dat de standaarden worden opgesteld door de specialisten, 

maar dat wij daar als een paraplu bovenhangen om dat centraal uit te rollen en te controleren. Dus 

we willen niet alleen dingen op papier zetten maar nog wat verder trappen en dingen automatiseren. 

Vanuit het NOC moeten we voor de borging zorgen. Zodat mensen zich lekker op de projecten kunnen 

richten. Ook zodat we het vierogen principe hebben en je kunt mensen met minder kennis projecten 

laten draaien, omdat de basis er dan staat. 

Interview IT Strategy Consultant 

Zou je wat over je educatieve achtergrond, organisatorische positie en relatie met EA 
en strategische processen kunnen toelichten? 

Ik ben heb mijn MBO niveau 4 afgerond in de ICT. Na een stage ben ik eigenlijk blijven 
hangen bij Veneco en ben in 10 jaar langzamerhand doorgegroeid tot waar ik nu sta. Als 
IT Strategy Consultant denk ik met klanten mee over IT vraagstukken en ben ik nauw 
betrokken bij de uitvoering van de projecten. Ik houd ook het overzicht bij projecten waar 
bijvoorbeeld geen projectmanager op zit. 

 

Enterprise Architecture ken ik eigenlijk niet, maar als we het hebben over strategische 
documenten ben ik daar natuurlijk wel bij betrokken. Voor sommige dingen gebruiken 
we standaarden, zoals de security checklist. Dat maakt het voor het beheer ook makkelijk 
omdat we een soort standaard hebben die we gebruiken bij al onze klanten. Deze is 
natuurlijk ook voort gekomen uit onze eigen overstap naar de cloud. Er ontstond 
behoefte aan beheersbaarheid en niet steeds opnieuw het wiel uit hoeven vinden. 

 

Met wat voor digitale transformaties heeft u in uw huidige rol te maken gehad? 

Natuurlijk heel veel digitale transformaties van onze klanten naar de cloud. Ik ben daar 
vaak bij aanwezig als sparringpartner. Mensen vinden het fijn om één aanspreekpunt te 
hebben waar ze naartoe kunnen. Met een team werken we dan vaak aan de uitvoering. 
Onze eigen transformatie naar de cloud was natuurlijk eigenlijk de eerste.  Daar was ik 
voornamelijk betrokken bij het stukje techniek, ook nog vanuit mijn voorgaande rollen. 
Veel was voor ons toen nog nieuw dus we hebben ook veel tijd gestoken in de 
ontwikkeling en ook opleidingen werden er gevolgd. 

 

Wat waren de strategische keuzes achter deze transformatie? 

Het werken in de cloud brengt natuurlijk vele voordelen, zoals apparaat onafhankelijk 
werken, tegelijkertijd kunnen werken in documenten en Microsoft biedt talloze 
applicaties die ingezet kunnen worden om samenwerken op een efficiënte manier vorm 
te geven. Daarnaast was er een soort verschuiving aan de gang in de markt dat veel 
bedrijven overstapte op het werken in de cloud. Eigenlijk moesten we wel mee. Vroeger 
volgden de ontwikkelingen elkaar minder snel op waardoor je ook echt iets kon afsluiten. 
Nu we in de cloud werken blijft het continue in ontwikkeling waardoor je continue moet 
blijven bijsturen. 

 

Ben je betrokken geweest in het begin van het strategisch planningsproces? 

Nee de keuze voor de cloud was eigenlijk heel voor de hand liggend. Ik ben echt pas 
betrokken bij het technische stukje, dus het overzetten van de data en het inrichten van 



   

 

 

de Microsoft omgeving. Alles wat op de lokale schijven stond moest worden overgezet 
naar Microsoft Teams. Het grappige is is dat we vandaag de dag dit soort dingen heel 
anders aanpakken. We hebben bijna 1 op 1 de data overgezet, maar nu kijken we meer 
naar de processen binnen organisaties. Op basis daarvan komen we met een advies voor 
de inrichting en draaien we vaak eerst nog een pilot. 

 

Wat zijn de toegevoegde waardes die EA artifacts hebben gehad tijdens een digitale 
transformatie bij het inzetten van middelen om kansen te realiseren gedurende het 
strategische proces? 

Op het gebied van IT hadden we niet echt een strategisch proces. Er moesten natuurlijk 
wel veel dingen uitgezocht worden, maar ook die legde we eigenlijk niet echt vast. Ik denk 
dat toen we dienstverlening ook voor klanten gingen aanbieden, dat de urgentie voor 
documenteren echt begon. Dus ja we hebben wel middelen ingezet zoals de Migration 
Wiz van SharePoint Online, maar daar hebben we niks van gedocumenteerd. We gingen 
eigenlijk gewoon zitten, zochten uit hoe het werkte en gingen middels trail and error 
testen en uitproberen. 

 

Ook nu merk ik nog wel eens dat er veel met trail and error wordt gedaan. En dat terwijl 
we het allemaal super druk hebben. Ik denk dat wanneer we zouden werken met 
standaarden dat we daar echt slagen in kunnen maken. We kunnen ons dan echt gaan 
richten op het leveren van kwalitatieve oplossingen en de standaard oplossing kunnen 
we dan waarschijnlijk goedkoper aanbieden. Dat maakt ons natuurlijk ook aantrekkelijk 
voor potentiële klanten. 

 

Zijn in de doorvoering van de veranderingen EA-artefacten gebruikt? 

Nee eigenlijk niet. We deden alles in overleg met het team en alles wat moest gebeuren 
zat ook erg in onze hoofden dus daar hebben we weinig van op papier gezet. Wel was er 
een projectplanning waarmee we de voortgang bewaakten en de taken verdeelden. 

 

Welke toegevoegde waarde had deze planning nog meer? 

Je merkte ook wel dat mensen heel erg hun verantwoordelijkheden namen, omdat we 
dat echt hadden vastgelegd en we mensen er dus op konden aanspreken. Dat gebeurde 
dus ook weleens, bijvoorbeeld als iemand iets niet volledig had uitgezocht. Het 
belangrijkste is toch echt communiceren. Dus als je iets niet gaat redden, laat het dan 
weten. Anders loop je het risico dat andere niet verder kunnen. In het begin belegde we 
de taken bijvoorbeeld bij een afdeling. Later hebben we er ook namen aan gekoppeld om 
te voorkomen dat men naar elkaar ging wijzen. Gedeelde verantwoordelijkheid is geen 
verantwoordelijkheid. Je hebt er altijd wel een paar tussen zitten die het eigenlijk net 
even te druk hebben met de dagelijkse gang van zaken. Vooraf op de service desk merkte 
je dat. 

 

Hoe werd daarmee omgegaan? 

Ja lastig. Aan de ene kant heb je er begrip voor want de service desk kan erg hectisch zijn. 
Aan de andere kant heb je ook je commitment naar het team uitgesproken en rekenen 
wij ook op je aanwezigheid. Op zekere hoogte werd het dus ook wel geaccepteerd. 

 

Hoe heeft u dit interview ervaren? 

Ik hoop dat je er iets aan hebt. We hebben toen der tijd helaas weinig gedocumenteerd, 



   

 

 

terwijl we wel echt grote en belangrijke stappen hebben gezet. Verder goed interview 
zou ik zeggen. Aan de voorbereiding kan het in ieder geval niet liggen. 

 

Zijn er nog dingen die u verder zou willen vermelden? 

Neehoor als je nog iets nodig hebt, hoor ik het wel. 

 
Interview Project manager 

Wat is je achtergrond? 

Vanuit mijn opleiding ben ik bedrijfskundige. Uit de markt kwam toen al terug, wat een handige 

mensen die bedrijfskundige maar wat kunnen ze nou echt. In die tijd ging ik dus specialiseren en toen 

der tijd heette dat informatie en organisatie. Dan krijg je wel zaken over Enterprise Architecture. In de 

praktijk ken ik het niet op die manier, maar dus wel vanuit de schoolbanken. 

Hoe ziet je rol binnen Veneco eruit? 

Ik ben extern ingehuurd om het administratieve landschap van Veneco en DB+ samenvoegen. In de 

praktijk betekend dat dat we de omgeving van DB+ inpassen in Connectwise, het pakket van Veneco. 

Met als doel dat we één administratief proces en systeem hebben. De rol die ik daarin vervul is 

projectleider. Dus eerst strategie bepalen, wat willen we. Daarna ontwerp, dus hoe moeten de 

puzzelstukjes uiteindelijk in elkaar vallen. Dus hoe passen ook de andere applicaties die we willen 

gebruiken in dit hele landschap. 

Ben je betrokken geweest in het bepalen van de strategie? 

Ik ben niet inhoudelijke zwaar bepalend geweest. De CEO had een duidelijke visie en voorkeur voor 

ConnectWise. Ik heb hem wel gechallenged om te kijken of we dat toch niet in Excact zouden kunnen 

doen. Wat bij veel bedrijven is Exact toch wel het ERP pakket. Maar als je kijkt naar hoe Connectwise 

dit type organisatie ondersteund, dan is Connectwise wel echt toegespitst op dit soort ondernemingen 

en is daardoor een wat zwaardere toepassinging. Dus de keuze was logisch. 

De rol die ik voornamelijk vervul is het aanbrengen van structuur. Dus we hebben ook echt een 

tekening gemaakt met hoe zien de twee landschappen eruit en hoe gaan die twee in de toekomst 

functioneren. Dus wat blijft en hoe gaat dat functioneren en wat gaat eruit. Op het moment dat je dat 

soort plaatjes maakt, wordt de discussie helder want dan kun je ook echt nagaan of we het snappen 

en weten we de impact. Allemaal ja, dan kunnen we vinken. Dus waarmee ik heb geholpen is om de 

keuzes in dat traject heel bewust en heel expliciet te maken. En ik dwing ze ook af. 

Je verteld dat het ontwerp heel erg heeft geholpen bij het nemen van besluiten. Wat voor besluiten 

zijn dat geweest? 

Dat heeft voor een doorslaggevend besluit gezorgd in de keuze voor ConnectWise, dus dat was al 

helemaal aan de begin fase. Daarnaast het ontwerp ook makkelijker om keuzes te maken voor de 

randapplicatie. Als een applicatie voor Veneco al goed werkte en dus al was geïntegreerd in het hele 

pakket, waarom zouden we dan niet daarvoor gaan. 

Doordat we dit overzicht hadden konden we eenvoudiger kiezen van wat pompen we over en hoe 

gaan we het bij elkaar aansluiten. 

Zijn er nog andere documenten geweest die van toegevoegde waarde zijn geweest in dit hele 

proces? 



   

 

 

We maken gebruik van een projectplanning waarin alle subprojecten zijn gedefinieerd. Met de 

techneuten zitten we iedere week om tafel om de voortgang te monitoren. En hiermee wil ik het 

keuzeproces zo bewust mogelijk laten verlopen en ook formeel. Dat gebeurde voorheen niet bij 

Veneco. 

Bij ons project zijn er twee credo’s. We gaan van een maatkostuum naar een confectiepak. Want 

Synergy, waar DB mee werkte, was helemaal op maat gemaakt. En we nemen de mensen mee naar 

een standaard software. En dat hebben we vanaf het begin gecommuniceerd zodat we geen false 

verwachtingen te schetsen. 

De tweede is: klaar voor de stap naar groter. Vaak zie je dat bedrijven groeien door bijvoorbeeld een 

overname, achteraf bedenken ze dat ze allerlei registraties moet bouwen om het in de hands te 

houden. En waar ik me hard voor maak is dat we ons eerst gaan organiseren voordat we naar een 

grotere schaal gaan. Dus meer dingen in kaart brengen van hoe de achitecture in elkaar steekt zodat 

we dat als naslagwerk het er weer bij kunnen pakken. Je wilt er ook voor zorgen dat kennis niet 

mensafhankelijk is. Want de mens kan besluiten om op de stappen. Dus dit vormt echt de basis voor 

de vervolgstappen. 

Wat biedt het voor voordelen om het op deze manier te doen? 

Als je de architectuur goed uitgewerkt hebt kun je bijvoorbeeld met een overname, naast het 

financiele gewin wat je daarin ziet, kun je snel een scan maken van wat wordt het impact op ons 

landschap. Moeten we dan veel in IT investeren of kunnen we het integreren. Soort impact analyse 

die je daarmee kunt behalen. 

Als we teruggaan naar het project Connectwise, wat waren de vervolgstappen toen eenmaal de 

keuze voor ConnectWise gevallen is? 

Toen heb ik het plan verder getailleerd. Toen heb ik het echt fase per fase uitgewerkt. 

Heb je op dat moment je ook bezig gehouden met de resources? 

Dat gebeurde eigenlijk al helemaal aan het begin. Ik heb vanuit de praktijk inmiddels geleerd om die 

vraag helemaal als eerst te stellen. Want mensen hebben er vaak wel een handje van om een project 

super gaaf te vinden en volgens moet iedereen zich in allerlei bochten moest wringen. Dus ik had één 

iemand fulltime voor het project. Daarmee confronteer je een werkgever wel gelijk met een uitdaging, 

maar die kun je beter aan het begin hebben, in plaats van dat je de hele tijd loopt te ronselen met 

mensen die eigenlijk geen tijd hebben. Maar toch merk je dat het soms piept en kraakt, maar dat heeft 

te maken met alles wat we bij willen benen en het aan elkaar wennen. 

Hoeveel mensen zitten er nu in het projectteam? 

Het is opgebouwd uit verschillende disciplines, dus verkoop, projecten, services, contracten. Daar zit 

minimaal in elk clubje één DB’er en één Veneco’er. Veneco vanuit de techniek en DB vanuit de 

business van de DB kant. Dus dat er al snel 10. Dan hebben we 4 techneuten voor de interface. Vanuit 

iso loopt er ook iemand mee voor de procesbeschrijving. Daarnaast hebben we tweewekelijks een 

standup waarin we een breedere groep informeren. Dat zijn inmiddels een man of 17. 

Ik heb van tevoren niet gekeken welke vaardigheden ik nodig zou hebben. Dat heb ik voornamelijk erg 

praktisch benaderd. Ik merk ook dat mensen zich erg verantwoordelijk voelen en bovengemiddeld 

bereid zijn om mee te werken. 

Wil je verder nog iets vermelden wat mogelijk interessant zou kunnen zijn voor mijn onderzoek? 



   

 

 

Nee, mocht je nog iets nodig hebben of verduidelijking willen dan weet je me te vinden. Ik ben 

voornamelijk erg benieuwd naar de resultaten. 

Interview Sales manager 

Ik werk nu sinds 4 jaar bij Veneco op de verkoopafdeling waar ik me met name richt op het aanbieden 

van de Moderne werkplek. 

Wat is uw relatie met Digitale transformaties binnen Venéco? 

In mijn voorgaande baan waren we altijd al met vooruitstrevende technieken bezig en met name cloud 

gebaseerde technieken. Met de overstap naar Veneco deed ik eigenlijk een stapje terug. Vanuit de 

klant kwam er een vraagstuk voor Mobile Device management. Vanuit Veneco boden we daar wel een 

tooltje voor aan maar dat was puur en alleen gericht op mobieltjes. Vanuit een ervaring bij de NS weet 

ik een volledige overgang naar Microsoft 365 veel meer kan bieden. Dat was nu vijf a zes jaar geleden. 

En daar werden gewoon alleen laptops opgestuurd werden aangezet en ze waren klaar om te werken. 

Voor mijzelf is er toen wel iets aangewakkerd, omdat ik altijd wel op zoek ben naar iets nieuws. Dingen 

vervelen me snel dus daarom kijk ik altijd verder. Met name de klantfocus is vanuit mijn expertise erg 

belangrijk. De klant moet er iets aan hebben. 

Welke rol heb je kunnen vervullen toen Veneco de overstap naar het aanbieden van Microsoft 365 

maakte? 

Ik ben niet betrokken geweest in het strategisch proces waarin werd besproken dat we de overstap 

gingen maken. Maar toen dat eenmaal duidelijk was kon ik natuurlijk wel vanuit mijn ervaring input 

leveren over hoe we dit kunnen aanbieden. Dus ik ben wel betrokken geweest in de vormgeving van 

de dienstverlening en daar zijn we redelijk uniek in. Als compleet concept hebben we een heel mooi 

product staan. Wel zien we dat andere aanbieders zich ook steeds meer richten op bijvoorbeeld 

adoptie, jouw vakgebied. 

Welke documenten zijn gebruikt om deze hele transitie te plannen? 

Eigenlijk zijn daar vanuit mijn vakgebied heel weinig documenten voor gebruikt. Wij hebben echt de 

klant als uitgangspunt genomen en op basis daarvan een nieuw dienstverleningspakket opgesteld. Dus 

wat zou de klant graag willen en niet wat moeten wij doen. 

Welke voordelen bood dit overzicht van dit dienstenpakket? 

Dit voornamelijk een duidelijk inzicht in wat we doen. Een veel gehoord probleem is dat klanten 

aangeven dat ze er niets van begrijpen. Dat komt omdat er veel technische termen gebruikt worden 

en woorden die ze niks zeggen. De cirkel maakt het wel een soort Jip en Janneke taal. Ook de manier 

waarop we het presenteren maakt het duidelijk. Wat voor mij een inspiratiebron was, was een externe 

spreker die vertelde waarom digitale transformatie zo belangrijk is. 

Wat heb je daar uitgehaald? 

Veranderen, veranderen, veranderen. We moeten continue kijken naar wat er veranderd en hoe we 

erop in kunnen spelen. 

Denk je dat Veneco hier al goed in is? 

Nee nog niet. 

Wat missen we hier nog in? 



   

 

 

Stukje mindset, veel mensen vallen snel terug op oude gebruiken. Ook in het managementteam zijn 

er nog veel die op een conservatieve manier denken. Er wordt vaak terug gepakt naar de zin ‘’een 

aantal jaar geleden deden we het zo’’. Maar we gaan wel vooruit en blijven in de cirkel gedachte 

hangen. Visie presentaties zouden vaker moeten en vooruitstrevender. 

Wat is er gedaan in de sensing fase van de hele transitie? 

Er is gekeken naar welke mensen hebben we nodig. Daar ben jij een mooi voorbeeld van. We hebben 

voornamelijk mensen toegevoegd, want we hebben in de breedte uitgebreid. Alles wat nu ook nieuw 

wordt aangenomen is gericht op de nieuwe dienstverlening. De traditionele klanten moeten we nog 

wel kunnen bedienen, maar dat is straks in één keer weg. 

Wat is er voor nodig geweest om het dienstenpakket op te stellen? 

Ik heb veel gespard met bijvoorbeeld Sanne (strategisch). En ik lees heel veel over waar klanten en it 

managers mee bezig zijn. Ook met de IT consultants hebben we veel gespard, maar dat is nooit heel 

formeel ingestoken. 

Ook in het begin waren er geen standaarden voor de onderdelen van onze dienstverlening. Dit zorgde 

ervoor dat er verschillende begrippen van een bepaald element van de cirkel waardoor er 

verschillende verhalen ontstonden. 

Maar toch geloof ik heilig in deze dienstverlening. 

Je geeft aan dat je altijd kijkt naar wat is next, hoe doe je dat? 

Ik luister voornamelijk naar waar de klanten tegenaan lopen en dan kijk ik naar wat daarvoor nodig is. 

Wat ik nu zie is dat we veel meer vanuit de organisatie moeten denken en niet vanuit de techniek. Dus 

ja Teams kunnen we gebruiken om te communiceren, maar waarom gaan we dat doen? Daar moeten 

we de standaarden echt los laten en specifieker naar de klantwens kijken. Beheer wordt steeds minder 

en daarom kunnen we dit soort standaarden loslaten. Wanneer we een stukje beleid hebben kunnen 

we daarna makkelijk invulling geven vanuit techniek. 

Interview Security Officer 

Wat is je rol binnen Veneco? 

Ik heb tien jaar lang mijn eigen club gehad en uiteindelijk verkocht aan Veneco. Ik vervul momenteel 

de rol als security officer en dat is een nieuwe entiteit binnen Veneco waar ik nu verantwoordelijk 

voor ben. Vooral nu bezig met externe ontwikkelingen, de trends. Maar intern bemoei ik me 

bijvoorbeeld ook met de iso. Mijn achtergrond is dat ik hbo bedrijfskunde elektrotechniek. Ik ben 

vanuit mijn studie bij een IT bedrijf binnengekomen op de verkoop binnendienst. Zo is eigenlijk mijn 

pad richting de commercie gaan lopen. Op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik wel 

technische bagage had, maar eigenlijk onvoldoende bedrijfskundige informatie en ben toen dus een 

bedrijfskundige HBO opleiding gedaan. Daarna trok ik de stoute schoenen aan en begon ik voor mezelf 

en inmiddels zitten we hier. 

Hoe ben je uiteindelijk het beleidsmatige ingerold? 

Toen ik 10 jaar geleden voor mezelf begon. Uit mijn ervaring verkochten we wel steeds mee storage 

maar we keken nooit naar de data. Dan kun je keuzes rechtvaardigen, want sommige data moet je 

vooral verwijderen. Dat is de motivatie geweest om voor mezelf te starten en data centraal te stellen. 

Data management is key om je te verdedigen tegenover bijvoorbeeld het Europese hof. Des te beter 



   

 

 

je je data op orde hebt, des te beter je kunt reageren op dit soort vaagstukken en je loopt minder 

risico. Want als je dingen op tijd weggooit kunnen ze ook niet meer tegen je gaan werken. 

De techniek volgt hierin aan de organisatorische kant. De keuzes maak je met het management. De 

techniek heb je wel vaak nodig in de uitvoering. Ik vind het ook leuker om met ondernemers te praten 

dan met techneuten. Dat heeft mijn interesse minder. Je hebt meer een discussie op onderwerpen 

die ik leuk vind en waar ik een toegevoegde waarde kan leveren. 

De markt veranderd snel, hoe blijf je daarin bij? 

Door veel te praten met klanten en branch en netwerkorganisaties. Het begrip security is een 

container begrip en daarin moet je je wel goed uitzoeken, wat vind ik leuk en je daarin verder te 

ontwikkelen door te lezen. Ik lees dingen om op de hoogte te houden over de iso normeringen, 

platforms, websites, ect. De monitoring die we hier doen haal ik eigenlijk vrij weinig uit. Ik hoor wel 

wat er speelt en daar probeer ik de rode draad uit te halen. Wat je eigenlijk ziet is dat de risico’s zich 

steeds verder verspreiden. Vroeger was Rusland heel gevaarlijk, nu nog steeds, maar het is steeds 

meer verspreid. 

Op het moment dat een digitale transformatie ingaat betreffende een security vraagstuk, wanneer 

wordt jij ingeschakeld? 

Mijn rol wordt geinitieerd vanuit drie invalshoeken: bedrijfskundig, legal of IT. Ergens is een probleem 

waarbij data centraal staat. Vanuit de organisatorische kant kijken we hoe we zaken gaan vastleggen 

in procedures, hoe worden rollen en rechten in werking gesteld ect. Deze worden uitgewerkt. Vanuit 

de legal hoek gaat het vaak over wet- en regelgeving, bijvoorbeeld hoe gaan we om met 

persoonsgegevens. Dus ja idealiter ben ik er zo vroeg mogelijk bij betrokken. In de praktijk gebeurd 

het vaak ook als het probleem zich al voordoet. 

Wat gebruik je aan documentatie in het begin project? 

Als we vanuit de informatie beveiliging gaan kijken gebruiken we standaardprocessen die binnen IT of 

security bekend zijn. Dus we doen veel met iso 27001 of ITIL. In overleg met de klant bepalen we altijd 

waarom we iets doen. Wil je ISO voor het tegeltje of wil je er ook naar leven? 

Hoe pak je zo’n project verder aan? 

Vanuit beleid ga je alles uitrollen. Maar om tot dat beleid te komen gaan we eerst kijken waar sta je 

nu als organisatie en welke risico’s wil je afdekken. Wat vind je het meest urgente probleem. 

Daarnaast hebben wij vanuit ervaring een aantal urgente dingen die zo snel mogelijk opgepakt moeten 

worden. Daarna gaan we aan de slag met beleid en plannen. 

Welke documentatie komt hier dan bij kijken? 

Diverse beleidsstukken. Enerzijds het overkoepelend informatieveiligheidsbeleid, 

directiebeoordeling. Als we het pragmatischer aanpakken gaan we kijken welke assets bewaken we 

nu echt. We maken een risico analyse en bepalen wat we daarmee gaan doen. Daar schijven we beleid 

op. Daaruit volgt een procesbeschrijving en protecollen. 

Wat levert dit voor waarde voor een organisatie? 

Aan het begin van een traject vragen we altijd, waar doe je dit voor. Is het imago schade voorkomen, 

productieverlies voorkomen, financiële schade voorkomen. Dat zijn de waardes waar we het voor 

doen. 



   

 

 

Maar wat als je echt naar de waarde van de documenten opzichzelf kijkt? 

Het beleidsstuk geeft een kapstok en de rechtvaardiging voor alle deelopdrachten. Verandering krijg 

je alleen maar als er als directie ervoor staat. Met het beleidsstuk zeg je dus hier staan we achter en 

zo creëer je dus draagvlak. Het helpt ook om de relatie te leggen tussen alle deelproject en het beleid. 

De kunst is om deze lijvige documenten over de bune te krijgen zodat iedereen binnen de organisatie 

waarom we dingen doen. Het helpt bij de prioritering van deelprojectjes, vaak ook door de risico 

analyse. Daar komt dan vaak een roadmap uit. Andere factoren zijn, hebben we nu de middelen om 

iets uit te voeren, kunnen we het vertalen. Als iets nu niet kan dan nemen we dus het risico. Kan dat 

niet, dan moeten we binnen de organisatie gaan schuiven. Het helpt dus in de besluitvorming. 

Het beleid is abstract, voor meerdere jaren. Maar daar komen wel al je plannen uit. Het helpt 

bijvoorbeeld ook bij een pakketselectie, want we weten al waar het aan moet voldoen. 

Ben je ook betrokken in de deelprojecten? 

Dat ligt er een beetje aan. Een deelproject kan bijvoorbeeld het schrijven van een communicatieplan 

zijn. Dat kan ik niet uitvoeren. Maar als het gaat om mobile device management, dan kan ik daar wel 

bij helpen, maar ik ga het niet uitrollen. Ik ga niet de mobieltjes in Intune hangen bijvoorbeeld. 

Ik ben eigenlijk opzoek naar de waarde van de documenten die je net noemde, dus de roadmap of 

een resource planning? 

Intern vormt het echt een framework, welke zaken implementeren en onderhouden. En extern bied 

het het vertrouwen richting partners en stakeholders. Dus daar hanteren we ook de pdca cyclus. 

Komen daar nog documenten bij kijken? 

De risico analyse pakken we er vaker nog wel bij. Ook de procedures en dergelijke worden natuurlijk 

vastgelegd. Dus aan de uitvoerende kant hebben we niet veel documentatie. 

Interview Strategic Business Consultant 

Wat is je rol binnen Veneco? 

Vijf jaar geleden bij ik bij Veneco begonnen. Toen had ik een marketing en accountmanagers rol. Toen 

waren we met 40 á 50 man. Wat betreft marketing was er op dat moment niet zo veel. We hadden 

een oude website en we brachten weleens een magazine uit. 

Uiteindelijk werd marketing steeds meer en ik wil altijd graag alles 100% doen. De organisatie had op 

dat moment gewoon meer behoefte aan een marketeer. Mijn eerste communicatie opdracht bij 

Veneco was innoveren door integreren. Dus uiteindelijk echt als marketeer verder gegaan. Toen pakte 

ik echt alle vormen van communicatie op. Doordat het zo veel omvattend was kwam ik ook in het MT 

te zitten. Pakte ook strategische partnershippen en sponsoring op met leveranciers, budgetten die 

daarmee gemoeid waren. Dus toen verder als communications officer. Ik ben toen ook naar grote 

evenementen geweest van Microsoft, Microsoft Inspire in Vegas om de ontwikkelingen te volgen. Dat 

was ook omdat er steeds meer veranderde. Op dat moment boden we My Easy Office aan. Een virtuele 

werkplek die draaide op Citrix. Dat was toen der tijd de moderne cloudoplossing. 

Toen was de vraag bij klanten nog ‘’Waarom zou ik gebruik maken van een cloudoplossing’’. En nu is 

het niet meer de vraag of je naar de cloud gaat, maar wanneer. Dat komt ook door de Corona crisis. 

En wat je nu meer ziet is dat we op een stukje optimalisatie zitten in de cloudoplossingen.  Dat zijn 

echt de verschillende fasen die onze klanten doorlopen hebben. 



   

 

 

Voor de Corona was onze kreet ‘’De cloud is goud, de rest is oud, maar dat doen we nog wel’’. Nu 

doen we dat steeds minder. 

Hoe zorg je ervoor dat je bij blijft met de veranderingen in de markt? 

Onze organisatie is plat, open en snel. Je wordt dus ook gevoed door de medewerkers zelf. Zij staan 

in contact met de klant, houden zelf hun kennis bij en delen die met elkaar. We sparren daar onderling 

veel over met elkaar, beurzen helpen mee en je groeit mee met je klanten. Dus zij komen ook vaak 

met vraagstukken doordat ze kritischer naar hun huidige oplossingen gaan kijken. We hadden intern 

een denktenk waar ideeën verzameld worden. Momenteel vervul ik die functie, dus het bijhouden van 

de ontwikkelingen en afstemming met onze klanten. 

Maar nog steeds komen de meeste ideeen van de vloer. Zij staan in contact met onze klanten, weten 

wat er speelt en weten waar zij heen willen. Wij als Veneco bewegen eigenlijk gewoon met ze mee. 

Welke artefacten hebben een toegevoegde waarde gehad bij het aanvoelen van kansen en 

bedreigingen gedurende het strategisch proces? 

Voor de hele transitie hebben wij contact gehad met Microsoft. Toen hebben we daar echt om tafel 

gezeten omdat zij volop aan het inzetten waren op Microsoft Teams. Dat was bij hun op kantoor met 

onze partner manager en zij namen ons mee in de visie van Microsoft. Het ging echt over de plek die 

Microsoft 365 inneemt bij klanten, wat andere partners deden en een soort benchmark. Ze gaven aan 

welke partners alleen licenties verkopen en welke zich richten op security. Daar is voor ons de 

gedachte van de cirkel ontstaan, dus het breed inzetten van ons portfolio en het bieden van 

toegevoegde waarde. 

Vinden dit soort gesprekken momenteel nog steeds plaats met Microsoft? 

Nee dat niet meer. Die verantwoordelijk ligt bij ons echt meer binnen de organisatie. We zijn kort 

geleden natuurlijk gestart met kennisteams, waarbij ieder team een eigen focus heeft en zich bezig 

houdt met de ontwikkelingen in de markt voor zijn eigen specialisme. 

Wat voor aanpak wordt er gehanteerd voor het doorlopen van een digitale transformatie? 

Onze CEO is altijd heel vooruitstrevend, dat helpt. Hij is bereid om een richting te kiezen en risico’s te 

nemen. Op het moment van de transitie naar Microsoft 365 hebben we met een kerngroep gezeten 

om goed naar de organisatie te kijken. Met die kerngroep hebben we het Business model canvas 

uitgewerkt. 

Wat voor toegevoegde waarde heeft deze geleverd? 

Ik denk toch wel inzicht in wie zijn nou echt je klanten, waar ga je op focussen, wat zijn onze 

kernwaarden, dus waar zijn we goed in. En zijn er bepaalde dingen in de keten die we willen 

veranderen. En nog steeds gebruiken we dit canvas model om bijvoorbeeld nieuwe dienstverlening 

aan te toetsen. Voornamelijk om ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Wat daar 

recentelijk uit is gekomen is de trend van de recurring dienstverleninging. Mensen willen niet zo zeer 

meer zaken bezitten, maar het moet gewoon werken. 

We hebben ook kritisch gekeken naar onze positie voor de klant. Zitten we aan de voorkant of aan de 

achterkant. Uiteindelijk zijn wij niet degene die klant laten groeien. Wij zorgen voor de basis zodat de 

klant kan groeien. Vervolgens hebben we een SWOT op gesteld om echt in te gaan op de positie die 

wij bekleden binnen de markt. Het heeft ervoor gezorgd dat wij echt naar onze toegevoegde waarde 

zijn gaan kijken. 



   

 

 

Als gevolg daarop hebben we vier pijlers neergezet waarvandaan we altijd kunnen vertrekken, dus 

governance & security, Interne factoren, technologische ontwikkelingen en de veranderende markt. 

Dit is altijd iets wat je kan invullen. Dat is wel de basis geweest en worden nog steeds gebruikt. Alleen 

de invulling wordt anders. 

Wat zijn de toegevoegde waardes die EA artifacts hebben gehad tijdens een digitale transformatie 

bij het inzetten van middelen om kansen te realiseren gedurende het strategische proces? 

Tijdens de transformatie hebben we zaken gewoon opgepakt gaandeweg. Het was voor ons heel 

logisch dat zaken omgezet diende te worden. De kracht van onze organisatie ligt echt in de snelheid 

en niet in de structuur. Daardoor konden we snel om, maar je ziet nu wel dat we dingen aan het 

professionaliseren zijn in de vorm van documentatie. Je merkt dat er toen weinig is vastgelegd. 

Wat is er wel vastgelegd? 

De diensten, hoe we het doen, de prijzen, de beschikbaarheid, de middelen. Maar echt standaarden 

kwamen later pas. De documentatie die er toen was, is echt puur gericht op de klant. Het model voor 

customer intimicy, operational excelence, en innovation hebben we toen der tijd ook in kaart gebracht 

en daar hebben we keihard op gescoord. Want alles wat we doen is voor de klant en we doen dus ook 

veel klant specifieke handelingen. 

Bij het inzetten van de middelen is wel de boodschap aan iedereen geweest dat ze mee moeten 

bewegen in de transitie. Voor het personeel betekende dit dat er veel is uitgezocht wat betreft 

vaardigheden. Dus er is een opleidingsplan geweest ten behoeve van de transformatie. We hebben 

toen in korte termijn ontzettend veel certificaten behaald. Ook de website is toen helemaal 

vernieuwd. Daar ben ik voornamelijk mee bezig geweest. Ook de NEN certificeringen zijn allemaal erbij 

gekomen. 

Intern de aftrap vond plaats met een visiepresentatie door de CEO. Er zijn toen brochures opgesteld. 

Wat leverde deze presentatie voor toegevoegde waarde? 

Alle neuzen dezelfde kant op. We doen dit nu nog steeds ieder jaar. Iedereen moet zich betrokken 

voelen en weten welk belang ze hebben bij het behalen van dit doel. Het was echt een aanpassing in 

werkwijze en niet alleen het portfolio. We moeten verder denken dat alleen een probleem oplossen. 

We hebben nog meer de klant als uitgangspunt genomen. Het samenspel tussen de verschillende 

afdelingen werd steeds belangrijker. 

Waren er nog bepaalde rollen gedefinieerd om de transitie te doorlopen? 

Nee eigenlijk niet. We zijn wel een hele platte en zelfsturende organisatie waarin iedereen zich 

verantwoordelijk voelt dat alles wat we doen, bijdraagt. Iedereen runt zijn eigen winkeltje. Iedereen 

voelt zich onderdeel van de veranderingen. Dat komt ook door de type mensen. Want de vrijheid is 

hoog en daar moet je mee om kunnen gaan. Iedereen mag meedenken met de dienstverlening 

doordat mensen een stukje eigenaarsschap ervaren. Met de omslag dachten we met zn allen ‘’We 

gaan het zo doen’’. Het was niet iemand van bovenaf die iets opgelegd. En ja dat piept en kraakt 

weleens, maar daar leren we van en dat helpt om bij te stellen. Daardoor was het ook niet zo belangrijk 

om heel veel te documenten, maar ondertussen zijn we in aantallen verdubbeld waardoor het wel 

steeds belangrijker wordt. Daardoor zullen we intern meer checks in moeten bouwen. De snelheid zal 

wel iets minder hoog liggen, dus verandermanagement wordt dan echt key. Het is dan 100% een 

cultuuromslag. 

Wil je verder nog iets toevoegen wat interessant kan zijn voor mijn onderzoek? 



   

 

 

Neehoor, ik stuur je de presentaties toe die toen der tijd gegeven zijn en mocht je daar nog vragen 

over hebben hoor ik ze wel. 

 

 
 

 


