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Abstract 
Due to the use of data flow, privacy issues and data inconsistencies, the management of amounts of 
data is important within organizations. To measure Data Governance within organizations, a maturity 
model can be used. However, the available maturity models do not provide sufficient insight into the 
privacy aspect. During this research, the aim was to develop a maturity model for privacy as a 
subdomain of Data Governance. The Data Governance Privacy Maturity Model (hereafter: DGPMM) 
is validated in one case organization. The validation shows that most qualifications are relevant, but 
the relevance for a number of levels is still difficult to determine. This maturity model (DGPMM) can 
be used as a tool to map current maturity. 

 

Sleutelbegrippen 

Data Governance, Maturity Model, Privacy, Data Governance Privacy Maturity Model 
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Samenvatting 

Door het wereldwijde gebruik en toename van ICT, internet, digitalisering, big data en klanttracking 

worden grotere hoeveelheden gegevens geproduceerd, geanalyseerd en blootgesteld aan 

bedreigingen. Een datalek van privacy gevoelige gegevens kan leiden tot fysieke, materiële en/of 

immateriële schade, zoals reputatieschade en/of klantverlies. Daarom is Data Governance (DG) 

belangrijk binnen organisaties. 

Om naar de status van DG te kijken, wordt onder andere gebruik gemaakt van 

volwassenheidsmodellen. Een volwassenheidsmodel wordt gebruikt om de huidige volwassenheid 

van de organisatie te meten om daarin verder te groeien. Op het gebied van DG zijn op dit moment 

meerdere modellen in verschillende domeinen. Door problemen op het gebied van privacy en de 

inconsistenties in data, is er een duidelijke behoefte aan een DG volwassenheidsmodel waarin 

Privacy als aparte domein wordt meegenomen. Ook de recent strenger geworden wetgeving op het 

gebied van AVG, waaraan organisaties moeten voldoen, vraagt om helder inzicht in data privacy. 

Dit onderzoek heeft een poging gedaan om een volwassenheidsmodel te ontwikkelen voor Privacy 

als sub-domein van DG. De hoofdvraag is als volgt: 

Hoe kan de volwassenheid van Data Governance sub-domein Privacy worden beoordeeld? 

Voor het beantwoorden van deze hoofdvraag zijn theoretische en empirische deelvragen opgesteld. 

Er is onderzoek gedaan in de literatuur om kwalificaties te vinden die bij het sub-domein Privacy 

passen. De gevonden kwalificaties zijn: gegevensbeveiliging, beleid, procedures, veilig cybergedrag,  

onderhoud software, overheidsvoorschriften, beheer en toegang. Deze kwalificaties zijn de basis 

voor het wetenschappelijk ontwikkelde volwassenheidsmodel van dit onderzoek. Dit 

volwassenheidsmodel is getoetst bij vijf experts binnen één organisatie. 

De kwalificaties van dit onderzoek zijn relevant voor het meten van de volwassenheid voor Privacy 

als onderdeel van DG. Na het toepassen van de kwalificaties op de niveaus en het ontwikkelen van de 

criteria is de relevantie onderzocht. De respondenten hebben per criterium beoordeeld of deze wel 

of niet relevant is. Bij de validatie van criteria kwam naar voren dat respondenten zich vooral in 

managed process niet herkenden. Enkele respondenten  stelden dat zij de criteria niet herkenden, 

omdat ze vaak de definiëring of de aansluiting op de praktijk misten. Ook zou het kunnen dat 

toekomstig onderzoek uitwijst dat voor managed process en bij optimizing process voor veilig 

cybergedrag een ander criterium opgesteld moet worden. Voor bijna alle criteria geldt dat er minder 

twijfels waren naarmate het maturity niveau hoger werd. Dit heeft verschillende oorzaken. Het kan 

zijn dat het maturity niveau van de casestudy organisatie aan de hoge kant is, waardoor de 

respondenten zich simpelweg herkennen in de criteria voor de hogere niveaus. Om het model verder 

te valideren, is het nodig om het empirisch bewijs te versterken. Dit kun je doen door 

semigestructureerde interviews af te nemen binnen een case organisatie. 

Op basis van het vanuit de wetenschappelijke literatuur ontwikkelde DGPMM kan met 

semigestructureerde interviews de DG maturity voor de subdomein Privacy worden gemeten. Hierbij 

wordt per kwalificatie en bijbehorende criteria de relevantie bepaald in combinatie met voorbeelden 

van experts uit de praktijk. Daardoor kan het DGPMM worden getoetst op relevantie van de 

kwalificaties en criteria. De kwalificaties worden vervolgens beoordeeld met een score van de 

volwassenheid van de organisatie. Door de waarom vraag te stellen kan de organisatievolwassenheid 

bevestigd worden. Hierdoor is het DGPMM een relevant, valide en een betrouwbaar meetinstrument 

waarmee DG volwassenheid van Privacy gemeten kan worden. 
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Organisaties die inzicht willen krijgen in hun volwassenheid van Privacy als onderdeel van DG, 

kunnen gebruik maken van dit model. Dit MM dient nog wel nader onderzocht en bevestigd te 

worden, om zo ook de externe validiteit te verhogen. Ook is verder onderzoek naar Privacy binnen 

DG nodig. Hierbij kan gekeken worden naar andere wetenschappelijke modellen om de 

volwassenheid van organisaties te beoordelen. Tot slot is verder onderzoek naar de kwalificatie 

‘beheer’ aanbevolen. De definitie en opbouw van de kwalificatie werkte verwarrend. Hierdoor 

hebben experts suggesties gedaan om de definitie meer in lijn te brengen met de criteria.  
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Summary 

The worldwide use and increase of ICT, internet, digitalization, big data and customer tracking 

produced in large amounts of data, leads to more exposure to threats. A privacy sensitive leak may 

lead to physical damage, material and/or immaterial damage, such as reputation damage and/or  

customer loss. That is why the phenomenon Data Governance (DG) is important within organizations. 

In order to take a closer look at the status of DG, maturity models are used. They used to measure 

the status of the current maturity level, which forms the starting point for potential growth. When it 

comes to DG there are different models apt for several domains. Privacy data driven challenges and 

inconsistencies, generate the need for a DG maturity model, in which privacy is considered as a 

separate domain. Stricter GDPR regulations that also apply to companies, require a clear 

understanding. 

This research therefore leads to the development of a maturity model for privacy as a separate 

domain for DG. The main question is as follows: 

How can the maturity of Data Governance subdomain Privacy be assessed? 

To answer this main question, theoretical and empirical sub-questions have been formulated. 

Literature review has been conducted to find qualifications which fit the subdomain privacy. The 

qualifications found are: data security, policies, procedures, safe cyber behaviour, software 

maintenance, government regulations, control and access. These qualifications are the basis for the 

scientifically developed maturity model of this research. This maturity model were tested by five 

experts within one organization. 

The qualifications of this research are relevant for measuring maturity for privacy as part of DG. After 

applying the qualifications to the levels and developing the criteria, the relevance was examined. The 

respondents assessed per criterion whether it is relevant or not. During the validation of criteria, it 

emerged that respondents did not recognize themselves in managed process, in particular. Some 

respondents did not recognize the criteria, because often the definition or affinity with the practice, 

was lacking. Future research may show, that a different criterion could be drawn up for ‘managed 

process’ and for ’optimizing process’, for safe cyber behaviour. As the maturity level increased for 

almost all criteria, fewer doubts emerged. This has several causes. It is possible, that the maturity 

level of the case study organization is on the high side, so that the respondents simply recognized 

themselves in the criteria for the higher levels. To further validate the model, it is necessary to 

strengthen the empirical evidence. This can be done by conducting semi-structured interviews within 

a case study. 

Based on the DGPMM developed from scientific literature, the DG maturity for the Privacy 

subdomain can be measured by means of semi-structured interviews. The relevance of each 

qualification and associated criteria is determined by experts, based on real world examples. As a 

result, the DGPMM can be tested for the relevance of the qualifications and criteria. The 

qualifications are then assessed with an organization maturity score. By asking the why question, 

organizational maturity can be confirmed. This makes the DGPMM, except for one qualification, a 

relevant, valid and reliable measuring instrument, with which DG maturity of privacy can be 

measured. 

In order to gain insight into privacy maturity within companies as part of DG, this model can be used. 

This MM still needs to be further investigated and confirmed, to increase external validity. Further 

research into privacy within DG is recommended. Other scientific models can be used to assess the 



7 
 

maturity of organizations. Finally, further research into the qualification ‘control’ is recommended. 

The definition and structure of ‘control’ as a qualification was confusing. As a result, experts 

suggested to bring the definition more in line with the criteria. 
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1. Introductie  
 

1.1. Achtergrond 
Het gebruik van data bij het nemen van onder andere strategische beslissingen is een steeds vaker 

voorkomend item (Abraham, Brocke, & Schneider, 2019; Hüner, Ofner, & Otto, 2009; Khatri & 

Brown, 2010). Door het wereldwijde gebruik en toename van ICT, internet, digitalisering, big data en 

klanttracking worden grotere hoeveelheden gegevens geproduceerd, geanalyseerd en blootgesteld 

aan bedreigingen (Van der Hulst & Neve, 2008). Een datalek van privacy gevoelige gegevens kan 

leiden tot fysieke, materiële en/of immateriële schade, zoals reputatieschade en klantverlies (Martin, 

Borah, & Palmatier, 2017). Data Governance (hierna: DG) is daarom belangrijk binnen 

ondernemingen en overheidsinstellingen (Haneem, Kama, Taskin, Pauleen, & Bakar, 2019). 

Organisaties gebruiken volwassenheidsmodellen voor DG om de huidige situatie in kaart te brengen. 

Er zijn een aantal volwassenheidsmodellen ontwikkeld waar organisaties gebruik van kunnen maken. 

Deze modellen zijn een middel om stapsgewijs voortgang te kunnen boeken binnen de organisatie 

(Van Steenbergen, Bos, Brinkkemper, Van De Weerd, & Bekkers, 2010). Het kan bijvoorbeeld worden 

gebruikt om de huidige volwassenheid van de organisatie te meten om daarin verder te groeien 

(Becker, Knackstedt, & Pöppelbuß, 2009). Dit onderzoek beoogt het sub-domein Privacy in het 

DGMM van Merkus (2020) verder te onderzoeken om beter inzicht te verkrijgen in Privacy, een 

belangrijk aspect van DG.   

 

1.2. Gebiedsverkenning 
Om binnen een organisatie inzicht te krijgen in de DG kun je een volwassenheidsmodel (Maturity 

Model) gebruiken. Met zo’n model is het volwassenheidsniveau van de organisatie te vergelijken met 

die van (vergelijkbare) andere organisaties (Iversen, Nielsen, and Norbjerg (1999). Het gebruik van 

een Maturity Model (Hierna: MM) is een bewezen techniek om aspecten van DG te meten binnen 

een organisatie (Proença & Borbinha, 2018). Het in kaart brengen van het niveau van volwassenheid 

kan niet alleen helpen om de huidige situatie van DG van een organisatie in kaart te brengen, maar 

ook om gebieden te signaleren die verder ontwikkeld moeten worden (Permana & Suroso, 2018). 

De beschikbare volwassenheidsmodellen geven echter onvoldoende inzicht in het aspect Privacy, 
waardoor dit aspect van DG onderbelicht blijft. Daarom richt dit onderzoek zich op het meetbaar 
maken van ‘privacy’, als onderdeel van een MM om volwassenheidsniveaus binnen organisaties te 
kunnen beoordelen. Als basis van het te ontwikkelen model wordt het DGMM van Merkus (2015) 
gebruikt. Dit model is specifiek ontwikkeld voor het in kaart brengen van DG binnen organisaties. 
Voorliggend onderzoek richt zich op het aspect Privacy als aanvullend en verdiepend onderzoek op 
het DGMM van Merkus.  
Er is nog geen alom geaccepteerde definitie van DG (Nielsen, 2017) en daarom gebruiken 
organisaties vaak verschillende, eigen definities (Pierce, Dismute, & Yonke, 2008). Voor dit onderzoek 
wordt de volgende definitie gehanteerd: ‘Data governance specifies a cross-functional framework for 
managing data as a strategic enterprise asset. In doing so, data governance specifies decision rights 
and accountabilities for an organization’s decision-making about its data. Furthermore, data 
governance formalizes data policies, standards, and procedures and monitors compliance’ (Abraham 
et al., 2019).  
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1.3. Probleemstelling 
Het beheersen van hoeveelheden data speelt alsmaar een grotere rol binnen organisaties (Abraham 
et al., 2019). Door een groeiende datastroom, het toenemende gebruik van Cloud-computing,  
problemen op het gebied van privacy en de inconsistenties in data, is er een duidelijke behoefte aan 
een DG volwassenheidsmodel waarin privacy als aparte dimensie wordt meegenomen. Ook de recent 
strenger geworden wetgeving op het gebied van AVG (Algemene verordening 
gegevensbescherming), waaraan organisaties moeten voldoen, vraagt om helder inzicht in data 
privacy. Maar tot op heden is er nog geen gevalideerd volwassenheidsmodel voor DG met de 
dimensie Privacy beschikbaar, terwijl daar wel behoefte aan is. Volgens Merkus, Helms, and Kusters 
(2020) is verdiepend onderzoek nodig betreffende het DG domein Privacy omdat het niet duidelijk is 
hoe een model voor het beoordelen van privacy in DG eruit zou moeten zien.  
Er moet dus onderzocht worden welke aspecten van data privacy belangrijk zijn voor een organisatie 
en hoe dit in een meetinstrument voor DG vorm moet krijgen. Daarbij is het noodzakelijk dat het te 
ontwikkelen model wetenschappelijk onderbouwd en getoetst wordt. Voorliggend onderzoek beoogt 
het GRC model van Merkus et al. (2020) op wetenschappelijke en onderbouwde manier te verrijken 
met de dimensie privacy.  
 

1.4. Opdrachtformulering 
Het doel van dit onderzoek is om op basis van literatuuronderzoek een volwassenheidsmodel te 

ontwerpen voor de dimensie Privacy van DG. Door het doen van een empirisch onderzoek wordt het 

model getoetst en gevalideerd in de praktijk en tevens ook de validiteit en compleetheid 

gewaarborgd. Hierna kunnen aanbevelingen plaatsvinden. 

 

De volgende hoofdvraag is geformuleerd: 

 

Hoe kan de volwassenheid van Data Governance sub-domein privacy worden beoordeeld? 

 

Deelvragen theoretisch: 

- Wat zijn volwassenheidsmodellen?  

- Hoe kan Privacy worden beschreven binnen DG? 

- Hoe ziet het volwassenheidsmodel voor privacy er uit? 

- Wat zijn relevante beoordelingscriteria voor privacy in DG? 

De deelvraag voor het empirisch onderzoek is:  

- Is het theoretisch ontwikkeld model voldoende relevant en bruikbaar in de praktijk? 

1.5. Motivatie/relevantie  
In dit onderzoek wordt een MM ontwikkeld waarin kwalificaties voor DG met de sub-domein Privacy 

wordt getoetst. Dit onderzoek is praktisch relevant, want het leidt tot een MM om de dimensie 

Privacy te kunnen meten en het volwassenheidsmodel toepasbaar is binnen organisaties om zo DG 

naar een hoger niveau te tillen. Organisaties krijgen hierdoor de beschikking over een instrument om 

volwassenheidsniveau van DG, met name op het gebied van privacy, in de praktijk te toetsen.  

De wetenschappelijke relevantie is dat dit onderzoek een bijdrage zal leveren aan de wetenschap op 

het gebied van DG. Uit onderzoek naar DG MM gebleken is dat er vraag is naar verdieping in de 

domeinen van het model (Merkus, 2015). Ook bestaat er nog geen model waarmee de DG MM 

specifiek voor Privacy gemeten kan worden binnen organisaties. In voorliggend onderzoek wordt 
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invulling gegeven aan dit hiaat in DG. Ook wordt meer inzicht verkregen in hoeverre de uitgewerkte 

modellen in de praktijk toepasbaar zijn, op het gebied van privacy. Door dit nieuw te ontwikkelen 

model specifiek op het gebied van privacy uit te werken en vervolgens te valideren, wordt een 

bijdrage geleverd aan de wetenschap. 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
Hoofdstuk 2 geeft het theoretisch kader weer en geeft een inzicht van de gevonden literatuur. De 

onderzoeksaanpak, conclusies en doel van het literatuuronderzoek wordt hier beschreven. In 

hoofdstuk 3 komt de methodologie aan bod. Hier wordt het onderzoeksplan beschreven. In 

hoofdstuk 4 worden de uitkomsten en resultaten gepresenteerd en tot slot in hoofdstuk 5 volgt de 

discussie, reflectie, conclusie en de aanbevelingen voor de praktijk en verder onderzoek. 
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2. Theoretisch kader 

2.1. Onderzoeksaanpak 
Het doel van het theoretisch kader is om antwoord te kunnen geven op de deelvragen. Voor het 

literatuuronderzoek is het proces gevolgd van Okoli and Schabram (2010). Door deze aanpak van 

deze methode te volgen, kunnen andere onderzoekers het zoekproces van dit onderzoek 

reproduceren. De stappen van het literatuuronderzoek staan beschreven in de onderstaande tabel. 

Tabel 1: Beschrijving van de stappen volgens het SLR van Okoli and Schabram (2010). 

 

  



14 
 

2.2. Uitvoering 
Voor het zoeken naar literatuur is er gebruik gemaakt van Google Scholar, waarbij men toegang heeft 

tot meerdere wetenschappelijke databases. De query is iteratief tot stand gekomen. Het is een 

combinatie van de volgende zoekwoorden: Data Governance, Privacy en MM of Framework. In tabel 

2 staat de uitvoering van het model van (Okoli & Schabram, 2010) per stap beschreven.   

 Tabel 2: uitvoering per stap (Okoli & Schabram, 2010) 

 

Tabel 3: Gevonden literatuur 

Onderwerp Papers 

Volwassenheids- 
modellen 

Middels Google Scholar (Zhang & Yuan, 2016), (Proença & Borbinha, 2018), 
(Gökalp, Gökalp, Kayabay, Koçyiğit, & Eren, 2021) & (Prasetyo, 2016).  
Middels snowballing: (Röglinger, Pöppelbuß, & Becker, 2012), (Lee & Kwak, 2012), 
(Mettler, 2011), (Abdelghaffar & Magdy, 2012), (Hüner et al., 2009), (Van 
Steenbergen et al., 2010), (Comuzzi & Patel, 2016), (Rosemann & De Bruin, 2005), 
(Becker et al., 2009) & (Merkus, 2015).  

Privacy Middels snowballing: (Domenie, Leukfeldt, Van Wilsem, Jansen, & Stol, 2013), 
(Van der Hulst & Neve, 2008),(Zebel, Vries, Giebels, Kuttschreuter, & Stol, 2013) 
,(Marchildon, Bourdeau, Hadaya, & Labissière, 2018), (Cain, Edwards, & Still, 
2018), (Mosley, Brackett, Earley, & Henderson, 2010), 

Stap Plan Resultaten 

1. Purpose of the literature 
review 

Dit is gedaan in hoofdstuk 1. X 

2. Protocol and training Deze stap is overgeslagen in verband met beperkt beschikbare tijd. X 

3. Searching for the literature Voor het zoeken van literatuur is de volgende query in de digitale 
bibliotheek van Google Scholar gebruikt: 
 
De query: Privacy AND Framework AND "maturity model" AND 
"Data Governance". 

1.260 

4. Practical screening Het aantal resultaten is verder teruggebracht door te zoeken naar 
peer-reviewed artikelen. Vervolgens zijn de resultaten gefilterd op 
jaartal (2016-2021) uit praktische redenen. Dit heeft geleid tot 71 
resultaten waarna ervoor is gekozen om de meest relevante 
artikelen mee te nemen. Volgens Beel and Gipp (2009) bepaalt 
Google Scholar de relevantie op basis van de frequentie van de 
gebruikte zoekwoorden in papers en op basis van het aantal 
citaten.  Het is belangrijk voor dit onderzoek dat de resultaten de 
begrippen ‘maturity model’, ‘Framework’, ‘privacy’ en ‘Data 
Governance’ bevatten. Er is gekeken naar onderzoeken die als PDF 
beschikbaar zijn op de eerste 3 pagina’s met zoekresultaten. 
Hiermee zijn 21 onderzoeken overgebleven.  

(71) 21 

5. Quality appraisal Na stap 4 is gekeken naar de titel en abstract van de papers. Ook is 
beoordeeld op de onderzoeksmethode: of gebruik is gemaakt van 
empirisch onderzoek en of er in het onderzoek modellen zijn 
ontworpen. Er is gekeken of de artikelen een antwoord geven op 
de onderzoeksvragen. Wanneer hier twijfels over waren, is de 
paper niet meegenomen. 

4 

6. Data extraction De practical screening en de kwaliteitsbeoordeling is doorlopen 
zodat er een lijst met artikelen is ontstaan voor de uiteindelijke 
systematische review. Vanuit backward snowballing zijn er 19 extra 
artikelen toegevoegd die voldoen aan de kwaliteitseisen.  Er is geen 
gebruik gemaakt van forward snowballing. 

Met backward 
snowballing: 
18.  
 
In totaal: 22 
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(Crossler, Bélanger, & Ormond, 2019) & (Trope, Power, Polley, & Morley, 2007) 

2.3. Resultaten en conclusies 
In deze paragraaf wordt het ontwikkelde theoretisch kader geformuleerd en zijn de resultaten en 

conclusies beschreven van de in paragraaf 2.2 beschreven zoektocht. Elke deelparagraaf geeft 

antwoord op een van de theoretische deelvragen (zie § 1.4). Hier vinden fase zeven en acht plaats 

van de methode van Okoli en Schabram (2010). 

 

2.3.1. Beschrijving volwassenheidsmodellen 
 

Volwassenheidsmodellen zijn een middel om stapsgewijs voortgang te kunnen boeken binnen de 

organisatie (Van Steenbergen et al., 2010). Het kan worden gebruikt om de huidige volwassenheid 

van de organisatie te meten en om daarin verder te groeien (Becker et al., 2009). Een 

volwassenheidsmodel bestaat over het algemeen uit een aantal fases welke een logisch pad vormen 

in de ontwikkeling van het gekozen onderwerp of domein (Röglinger et al., 2012). 

 

Volgens Lee and Kwak (2012) zijn volwassenheidsmodellen ontworpen om de ontwikkeling van de 

processen, mensen en objecten/technologie te evalueren op basis van een reeks principes en of 

kwalificaties. Volwassenheidsmodellen spelen een cruciale rol bij overheden, omdat ze een 

routekaart bieden die overheden begeleiden bij hun toekomstplannen, richtlijnen bieden voor 

essentiële vereisten in elke volwassenheidsfase. De modellen stellen burgers, bedrijven en 

werknemers in staat stellen de overheidsactiviteiten met betrekking tot dienstverlening te begrijpen. 

Daarnaast kunnen volwassenheidsmodellen worden gebruikt als communicatiemiddel om de 

potentiële capaciteiten van de overheid te illustreren (Mettler, 2011). Het biedt belanghebbenden 

inzicht in het niveau van DG waarop de organisatie zich op dat moment bevindt en hoe de 

organisatie zich kan verbeteren door naar het volgende volwassenheidsniveau te gaan (Abdelghaffar 

& Magdy, 2012).  

Hüner et al. (2009) vinden dat volwassenheidsmodellen zijn bedoeld om de volwassenheid van DG 

binnen een organisatie te beschrijven, te beoordelen en om richting te geven aan de groei van het 

bedrijf. Een aantal voorbeelden van dimensies zijn Data Quality, Data Stewardship, Roles & 

Responsibilities. Bij een volwassenheidsmodel horen elementen om de huidige situatie op het gebied 

van DG van een organisatie te beoordelen en zodoende de positie te kunnen verbeteren (Becker et 

al., 2009; Comuzzi & Patel, 2016; Rosemann & De Bruin, 2005; Zhang & Yuan, 2016). 

Volwassenheidsmodellen kunnen worden gedefinieerd als een gestructureerde verzameling 

elementen die de kenmerken van effectieve processen beschrijven (Gökalp et al., 2021). Het  is een 

tool  waarmee beoordeeld kan worden op welke positie een organisatie zich bevindt op het 

evolutiepad (Becker et al. (2009). 

Om te kunnen beoordelen of de DG goed is geïmplementeerd in een organisatie, is een 

meetmechanisme van volwassenheidsniveaus nodig (Prasetyo, 2016). Becker et al. (2009) stellen dat 

een volwassenheidsmodel bestaat uit een reeks volwassenheidsniveaus voor nader te bepalen 

kwalificaties. Zo kun je  stapsgewijs zien of een organisatie voortgang boekt. In figuur 1 (Merkus, 

2015) wordt zichtbaar welke volwassenheidsniveaus de verschillende onderzoekers hanteren. 
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Researcher, year of 
research 

Fase 1 Fase 2  Fase 3 Fase 4 Fase 5 

(Luftman, 2003) 
Without 
process  

Beginning 
process  

Established 
process  

Improved 
process  

Optimal 
process  

(Curley, 2008) Unmanaged  Basic  Intermediate  Advanced  Optimising  

 (Gregory, 2011) Aware  Reactive  Proactive  Managed  Optimal  

(Otto, 2013) 
Nothing has 
been done  

Same 
approaches  

Full 
deployment  

Structured 
review  

Systematic 
measurement  

(Rifaie, Alhajj, & 
Ridley, 2009) 

Ad hoc  Repeatable  Defined  Managed  Optimized  

(Pee & Kankanhalli, 
2009) 

Initial  Aware  Defined  Managed  Optimized  

(Carcary, 2013) Initial  Basic  Intermediate  Advanced  Optimising  

(Merkus, 2015) No process 
Beginning 
process  

Established 
process  

Managed 
process  

Optimizing 
process  

 Figuur 1: literatuuroverzicht van gebruikte volwassenheidsniveaus (Merkus, 2015) 

Omdat dit onderzoek versterkend en aanvullend is op het DGMM van Merkus (2015), zal gebruik 

worden gemaakt van de volwassenheidsniveaus uit  dit model. Hieronder een beschrijving van deze 

volwassenheidsniveaus. 

Beschrijving volwassenheidsniveau 

 

Tabel 4: omschrijving volwassenheidsniveaus volgens DGMM Boomgaarden (2020) en Merkus (2015) 

2.3.2. Beschrijving privacy als onderdeel DG 
Gegevens- en informatiesystemen worden geconfronteerd met toenemende privacy bedreigingen 

zoals internetfraude (cybercriminaliteit). Bij internetfraude (cybercriminaliteit) worden verschillende 

methoden en technieken gebruikt, zoals spamming, malware en phishing (computercriminaliteit) 

(Van der Hulst & Neve, 2008). Een voorbeeld hiervan is het hacken van een database met 

persoonsgegevens (Domenie et al., 2013; Van der Hulst & Neve, 2008; Zebel et al., 2013). 

Data privacy, gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid verwijst naar het beleid, de praktijken en 

controleregels die in de organisatie worden gebruikt om risico's te beperken en alle gegevensactiva 

te beschermen (Marchildon et al., 2018). Een belangrijke voorwaarde voor online veiligheid is veilig 

cybergedrag (Cain et al., 2018). Mensen die zich online veilig gedragen, houden zich aan “gouden” 

regels (best practices) en beschermen hun persoonlijke gegevens. Zij vermijden bijvoorbeeld 

onveilige websites, voorkomen dat ze klikken op onbetrouwbare hyperlinks, gebruiken sterke 

wachtwoorden en houden hun technische veiligheidsmaatregelen up-to-date (Cain et al., 2018; 

Crossler et al., 2019).  
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Het doel van gegevensbeveiliging is het beschermen van informatie-assets in overeenstemming met 

privacy- en vertrouwelijkheidsregels, contractuele overeenkomsten en zakelijke vereisten (Mosley et 

al., 2010). Gegevensbeveiliging omvat de planning, ontwikkeling en uitvoering van beveiligingsbeleid 

en procedures om de juiste authenticatie, autorisatie, toegang en controle van gegevens en 

informatiemiddelen te bieden (Mosley et al., 2010). Wanneer individuele gebruikers binnen elk 

cluster veilig gedrag vertonen, zou dit hen kunnen beschermen tegen slachtofferschap van 

cybercriminaliteit (Cain et al., 2018; Crossler et al., 2019).  

(Trope et al., 2007) heeft gedragsclusters benoemd, waar je rekening mee moet houden als je 

maatregelen wilt nemen ter beveiliging. Deze  zijn: het delen van persoonlijke gegevens, het gebruik 

van wachtwoorden, het opslaan van belangrijke bestanden, het installeren van updates, het gebruik 

van beveiligingssoftware en het bewust omgaan met bijlagen en hyperlinks in e-mails. Elk bedrijf dat 

er niet in slaagt een uitgebreide gegevensbeveiliging te onderhouden en regelmatig programma’s te 

controleren, oftewel de kwalificatie beheer, loopt een verhoogd risico (Trope et al., 2007).  

Volgens Mosley et al. (2010) zijn de eisen aan gegevensbeveiliging als volgt: 

1. Overheidsvoorschriften: er zijn overheidsvoorschriften om de belangen van bepaalde 

belanghebbenden te beschermen. Deze regelgeving heeft verschillende doelen. Sommige regels 

beperken de toegang tot informatie, terwijl andere juist zorgen voor openheid, transparantie en 

verantwoording. 

2. Belanghebbenden: organisaties moeten de privacy- en vertrouwelijkheidsbehoeften van hun 

belanghebbenden, inclusief klanten, patiënten, studenten of zakenpartners, erkennen. Iedereen in 

een organisatie moet een verantwoordelijk beheerder van gegevens van belanghebbenden zijn. 

3. Legitieme toegangsbehoeften: bij het beveiligen van gegevens moeten organisaties ook 

legitieme toegang mogelijk maken. Bedrijfsprocessen vereisen dat individuen in bepaalde rollen 

toegang hebben tot gegevens, deze kunnen gebruiken en onderhouden. 

Er is tot op heden echter nog geen gemeenschappelijke definitie van Privacy voor DG in de 

academische wereld. Daarom is voor dit onderzoek een eigen definitie opgesteld: ‘Privacy binnen DG, 

is het beschermen van gegevens in overeenstemming met privacy- en vertrouwelijkheidsregels die 

verwijzen naar het beleid, de praktijken en controleregels die in de organisatie worden gebruikt om 

risico's te beperken en alle gegevensactiva te beschermen.’ 

In de literatuur is gezocht naar papers die  verschillende gradaties in de kwaliteit van data privacy 

geven. Met behulp daarvan zijn verschillende omschrijvingen te definiëren als een kwalificatie. Voor 

het vormgeven van het meetinstrument zijn keuzes gemaakt tussen kwalificaties, met als doel een 

lijst te krijgen die zo compleet mogelijk is, maar waar geen overlap in zit. Er zijn alleen kwalificaties 

geselecteerd waarop door de organisatie voldoende invloed kan worden uitgeoefend en relevant 

wordt geacht door de literatuur.  Zo werd de kwalificatie ‘cybercriminaliteit’ niet geselecteerd, 

omdat de organisatie weinig of geen invloed uit kan oefenen op het zich wel of niet voordoen van 

cybercriminaliteit. Ook kwalificaties uit andere domeinen dan privacy, zoals bijvoorbeeld ‘data value’ 

en ‘data stewardship’ zijn niet meegenomen. 

De kwalificatie ‘belanghebbenden’ is niet meegenomen, omdat deze deels overlap heeft met de 

kwalificatie ‘beheer’. Uiteindelijk is er een lijst van achttal kwalificaties opgesteld. Alle gevonden 

kwalificaties binnen het domein Privacy zijn geselecteerd en overgenomen:  
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Kwalificatie Bron Meegenomen als 
kwalificatie 

Reden 

Cybercriminaliteit (Van der Hulst & Neve, 
2008) 

Nee De organisatie kan 
weinig of geen 
invloed uitoefenen op 
het zich wel of niet 
voordoen van 
cybercriminaliteit. 

Gegevens 
beveiliging 

Mosley et al. (2010) Ja  

Beleid (Marchildon, 
Bourdeau, Hadaya, & 
Labissière, 2018).  

Ja  

Procedures (Mosley et al., 2010) Ja  

Veilig  
cybergedrag 

(Cain, Edwards, & Still, 
2018) 

Ja  

Belanghebbenden (Mosley et al., 2010) Nee Deels overlap met de 
kwalificatie ‘beheer’. 

Onderhoud software (Cain et al., 2018; 
Crossler, Bélanger, & 
Ormond, 2019) 

Ja  

Overheidsvoorschriften Mosley et al., (2010) Ja  

Beheer (Trope, Power, Polley, 
& Morley, 2007) 

Ja  

Toegang Mosley et al. (2010) Ja  
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Tabel 5: Beschrijving per kwalificatie 

Kwalificaties Omschrijving Bron 

Gegevens 
beveiliging 

Gegevensbeveiliging omvat de planning, ontwikkeling 
en uitvoering van beveiligingsbeleid. 

Mosley et al. 
(2010) 

Beleid Privacy, gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid 
verwijst naar het beleid, de praktijken en 
controleregels die in de organisatie worden gebruikt 
om risico's te beperken en alle gegevensactiva te 
beschermen. 

(Marchildon, 
Bourdeau, 
Hadaya, & 
Labissière, 
2018).  

Procedures Procedures om de juiste authenticatie, autorisatie, 
toegang en controle van gegevens en 
informatiemiddelen te bieden. 

(Mosley et al., 
2010) 

Veilig  
cybergedrag 

Mensen die zich online veilig gedragen, houden zich 
aan “gouden” regels (best practices) en beschermen 
hun persoonlijke gegevens. Zij vermijden bijvoorbeeld 
onveilige websites, voorkomen dat ze klikken op 
onbetrouwbare hyperlinks, gebruiken sterke 
wachtwoorden en houden hun technische 
veiligheidsmaatregelen up-to-date. 

(Cain, Edwards, 
& Still, 2018) 

Onderhoud 
software 

Delen van persoonlijke gegevens, gebruik van 
wachtwoorden, opslaan van belangrijke bestanden, 
updates installeren, gebruik van beveiligingssoftware 
en omgaan met bijlagen en hyperlinks in e-mails. 

(Cain et al., 
2018; Crossler, 
Bélanger, & 
Ormond, 2019) 

Overheids-
voorschriften 

Er zijn overheidsvoorschriften om de belangen van 
bepaalde belanghebbenden te beschermen. 
Regelgeving heeft verschillende doelen. Sommige 
beperken de toegang tot informatie, terwijl andere 
zorgen voor openheid, transparantie en 
verantwoording. 

Mosley et al., 
(2010) 

Beheer beheer is een uitgebreide gegevensbeveiliging, het 
onderhoud en regelmatig controleren programma. Als 
je hier niet in slaag, loop je een verhoogd risico. 

(Trope, Power, 
Polley, & 
Morley, 2007) 

Toegang Bij het beveiligen van gegevens moeten organisaties 
ook legitieme toegang mogelijk maken. 
Bedrijfsprocessen vereisen dat individuen in bepaalde 
rollen toegang hebben tot gegevens, deze kunnen 
gebruiken en onderhouden. 

Mosley et al. 
(2010) 

 
 

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
Het empirisch onderzoek heeft twee doelen. Het vervolgonderzoek heeft als doel om het 

ontwikkelde MM te valideren in de praktijk en een duidelijke beschrijving van hoe je een 

volwassenheidsmodel maakt en hoe je dit toetst in de praktijk. Dit geeft antwoord op deelvraag 4: ‘Is 

het theoretisch ontwikkeld model voldoende bruikbaar in de praktijk?’. 

3. Methodologie 
In dit hoofdstuk wordt de in dit onderzoek toegepaste methode van empirisch onderzoek 

beschreven. Het empirisch onderzoek moet het MM valideren. In de eerste paragraaf wordt het 
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conceptueel ontwerp beschreven, in §3.1 het conceptueel ontwerp, §3.2 het technisch ontwerp en in 

§3.3 wordt de gegevensanalyse omschreven. Tot slot komt in §3.4 de reflectie t.a.v. validiteit, 

betrouwbaarheid en ethische aspecten aan bod. 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Het conceptuele ontwerp beschrijft de werkwijze en ontwerpkeuzes voor de ontwikkeling van het 

meetinstrument en de uitvoering van de case study. 

Het doel van dit onderzoek is om het MM, gebaseerd op een literatuuronderzoek, te valideren in de 
praktijk, door middel van empirisch onderzoek. Om een wetenschappelijk verantwoorde 
ontwerpmethode te gebruiken voor het opstellen van een volwassenheidsmodel, wordt gebruik 
gemaakt van de onderzoeksmethode van Becker et al. (2009) en van Pöppelbuß and Röglinger 
(2011). Becker et al. (2009) richt zich vooral op het ontwerpproces en Röglinger et al. (2012) richten 
zich op de ontwerpcriteria (Design Principles). Wetenschappelijke methodes, die stapsgewijs 
ondersteuning bieden bij het ontwerpen van het MM, ten behoeve van de borging van de kwaliteit 
en wetenschappelijk verantwoording.  
 
De methode van (Becker et al., 2009) bestaat uit 8 fases (zie: figuur 2).  
De allereerste fase (R5 en R6) is het formuleren van de probleemdefinitie. Bij fase 2 (R1) wordt een 
vergelijking gemaakt met bestaande modellen. Fase 3 wordt de ontwikkelingsstrategie bepaald. Bij 
fase 4 wordt het MM iteratief ontworpen (R2). Fase 5 is het ontwerpen van een middel voor het 
delen van het model (R4) en fase 6 de uitvoering van de vorige fase (R7). Bij fase 7 vindt de evaluatie 
(R3) plaats. De allerlaatste fase is de eventuele afwijzing van het volwassenheidsmodel. De 
omschrijvingen van de stappen en beslissingen om het model te ontwikkelen worden in paragraaf 3.2 
verder toegelicht en beschreven. 

 
Figuur 2: Ontwikkelprocedure van (Becker et al., 2009) voor volwassenheidsmodellen. 
De designprincipes van Pöppelbuß and Röglinger (2011) (zie: bijlage 3) worden toegepast om de 
kwaliteit en de repliceerbaarheid van het onderzoek te verhogen. Pöppelbuß and Röglinger (2011) 
hebben een lijst van ontwerpprincipes opgesteld, voor de wijze waarop het model ontwikkelt dient 
te worden. Dit is vooral van toepassing bij het ontwerp van het MM, dus bij fase 4: het ontwerp van 
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de MM van (Becker et al., 2009). Omdat principe 3 van Pöppelbuß alleen van toepassing is op 
onderzoek met een prescriptieve karakter en het te ontwerpen model een beschrijvend karakter 
heeft, wordt dit principe niet toegepast.  

De volgende principes uit het model van Pöppelbuß & Röglinger (2011) worden gevolgd: 
 

• Principe 1.1: Basisinformatie dient gedocumenteerd te worden. 

• Principe 1.2: Definities van constructies die betrekking hebben op volwassenheid. 

• Principe 1.3: Definities van constructies die betrekking hebben op het domein of onderwerp.   

• Principe 1.4: Gerichte documentatie van de doelgroep. 

• Principe 2.1: Het opstellen van beoordelingscriteria voor elk volwassenheidsniveau. 

• Principe 2.2: Het opstellen van beoordelingsmethodes, gericht op de doelgroep. 

Voor de evaluatie (R3) van Becker et al. (2009), wordt er gebruik gemaakt van een case study. Een 

case study is  een specifieke manier van kwalitatief onderzoek, geschikt om volwassenheidsmodellen 

te valideren (Rosemann & De Bruin (2005). 

Voor deze case study worden vijf experts geinterviewd en gevraagd het model toe te passen op de 

praktijk, in de eigen organisatie. De antwoorden van de respondenten valideren het model dat op 

basis van literatuurstudie is opgesteld. Voor validatie van het model is het van belang dat de 

onderzoeker kan doorvragen over de betekenis die de kwalificaties en beoordelingscriteria hebben 

voor de respondenten. Kwalitatief onderzoek biedt de mogelijkheid om door te vragen, zodat de 

onderzoeker meer inzicht krijgt in wat de respondent precies bedoelt. Het gebruik van een semi-

gestructureerde vragenlijst, zorgt dat de respondent het hele model doorloopt en beoordeeld. 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Deze paragraaf beschrijft de stappen voor de ontwikkeling van het MM en de methode van toetsing. 

Ontwikkelstappen DGPMM 

Voor de ontwikkeling van het DGPMM wordt gebruik gemaakt van de modellen van (Becker et al., 

2009) en (Pöppelbuß & Röglinger, 2011).  

Procedurestap Becker Ontwikkelstap 

Fase 1: het formuleren van de 
probleemdefinitie  

Deze stap is uitgevoerd in 1.3 

Fase 2: de vergelijking van 
bestaande modellen 

Er is gezocht naar bestaande modellen om zodoende deze te 
kunnen vergelijken, maar het probleem is juist dat er  geen 
volwassenheidsmodellen op het gebied van Privacy beschikbaar 
zijn. Dus een vergelijking van bestaande modellen op het gebied 
van Privacy is niet mogelijk. Wel is er gezocht naar aspecten van 
Privacy in de literatuur. Voor de basis van het ontwerp van het 
volwassenheidsmodel is gebruik gemaakt voor het ontwerp van 
(Becker et al., 2009).  

Fase 3: Bepaling van de 
ontwikkelingsstrategie 

Er wordt een volwassenheidsmodel ontwikkeld, omdat 
literatuuronderzoek uitwijst dat bestaande 
volwassenheidmodellen het aspect privacy niet dekken. 
 

Fase 4: het ontwerp van de 
maturity model 

Het volwassenheidsmodel wordt iteratief ontwikkeld, dat wil 
zeggen, met herhaling van de stappen en stap voor stap. Dit wordt 
gedaan met de design principes van (Pöppelbuß & Röglinger, 2011) 
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en elke stap wordt gedocumenteerd. De kwalificaties voor het sub-
domein worden gebaseerd op literatuur.  

Fase 5: concept van 
overdracht en evaluatie 

Bij dit onderzoek wordt het model nog niet breed gedeeld, omdat 
eerst een validatie nodig is door de experts middels een case 
study. Het onderzoek wordt na validatie en evaluatie beschikbaar 
gesteld in de bibliotheek van de Open Universiteit en 
www.researchgate.net. 

Fase 6: Implementatie van 
overdracht 

Dit is de uitvoering van de vorige stap en kent verder geen keuzes 

Fase 7: Evaluatie Voor de fase evaluatie wordt gebruik gemaakt van een casestudy. 
Hiervoor wordt een enkelvoudige, holistische case study toegepast 
als onderzoeksaanpak voor de kwalitatieve data verzameling. 
Volgens (Yin, 2018) maakt een case study mogelijk om een 
holistische benadering te kiezen, omdat de organisatie als geheel 
behandeld. Casestudy onderzoek is zeer geschikt voor het stellen 
van ‘waarom’ en ‘hoe’ vragen. Een enkelvoudige casestudie richt 
zich op een enkel geval en leent zich voor: verder afbakenen van 
toekomstig onderzoek. Dit onderzoek een versterkend en 
aanvullend is op het DGMM van Merkus (2015). 
Case study’s betreffen verdiepend empirisch onderzoek naar en 
onderwerp of fenomeen in zijn context (Yin, 2018). Ook helpt het 
uitvoeren van een case study om inzichten te verkrijgen middels 
intensief en verdiepend onderzoek naar het onderwerp (Saunders, 
Lewis, & Thornhill, 2019). Hierom wordt een case study uitgevoerd 
om het DGPMM te toetsen. Het onderzoek dient te worden 
uitgevoerd bij een organisatie welke bekend is met (onderdelen 
van) DG, beleid heeft ontwikkeld op het gebied van DG en al enige 
tijd bezig is met het uitvoeren van dat beleid. Hier worden alle 
principes en uitgangspunten voor de ontwikkeling van een 
volwassenheidsmodel, evenals het nut, de kwaliteit en de 
effectiviteit van het artefact, iteratief geëvalueerd en het model zal 
in de praktijk gevalideerd worden middels een case study. Voor 
deze case study worden semi-gestructureerde interviews 
afgenomen,  omdat deze de mogelijkheid tot verdieping en 
doorvragen bieden. Er kan worden gevraagd naar voorbeelden en 
bewijzen.  
Er worden in totaal vijf interviews afgenomen binnen één 
organisatie, omdat dit haalbaar is binnen het tijdsbestek van dit 
onderzoek. De geïnterviewden dienen minimaal vijf jaar 
werkervaring te hebben op het gebied van DG en Privacy en 
dienen bereid te zijn hun mening te geven tijdens het interview. 
Een expert heeft minimaal een hbo opleiding en heeft daarnaast 
ervaring met ICT, DG en volwassenheidsmodellen. De verwachting 
is dat respondenten hiermee in staat zullen zijn om een bijdrage te 
leveren bij het valideren van het volwassenheidsmodel. Vanwege 
de beperkte tijd en om toch voldoende diepgang te krijgen, vinden 
de interviews met experts van één organisatie. In totaal worden 
vijf experts bevraagd, zodat er voldoende input is om het model, 
de dimensies, de criteria te kunnen beoordelen en bij de resultaten 
een minder- of meerderheid kan zijn in de antwoorden. Ook 
worden de experts gevraagd het model toe te passen op de 
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praktijk, in de eigen organisatie. Er wordt gezocht naar de relatie 
tussen het theoretisch model en de werkelijkheid, één van de  
kenmerken van een kwalitatief onderzoek (Saunders, Lewis, & 
Thornhill, 2019).  

Fase 8: Afwijzing van het 
volwassenheidsmodel 

Het model wordt op de kleinst mogelijke onderdelen of elementen 
getoetst. Een element wordt al beschouwd als relevant en valide 
als er één activiteit en één feitelijk argument die een 
waarheidsclaim onderbouwt  wordt genoemd door één expert. De 
andere experts kunnen namelijk minder grote expert blijken te zijn. 
Het element is valide als die activiteit binnen de organisatie blijkt 
voor te komen.  
 

 

Methode toetsing  

Tijdens dit empirisch onderzoek wordt het subdomein Privacy van DG onderzocht. Voor het valideren 

van het MM op duidelijkheid, volledigheid en relevantie en het toetsen van het model op 

volwassenheid van de organisatie zal een empirisch onderzoek plaatsvinden in de vorm van een case 

study, middels semigestructureerde interviews (Saunders et al., 2019). Dit is fase 7 in het model van 

Becker. Hiervoor worden er individuele interviews afgenomen, bij vijf medewerkers die werkzaam 

zijn in de organisatie op het gebied van Privacy. Deze medewerkers zijn gekozen op basis van kennis 

en werkervaring binnen DG en Privacy, hierdoor kunnen ze gemaakte beweringen bevestigen. 

Tijdens de interviews wordt het interviewprotocol als leidraad gebruikt, opgenomen in bijlage 6, 

welke gebaseerd is op het DGPMM. Voor het interview krijgen de respondenten de documentatie 

van het interviewprotocol toegestuurd met toelichting van relevante termen en het DGPMM om een 

vergelijkbaar kennisniveau te behalen. De onderbouwing waarom men iets wel of niet relevant vindt 

is cruciaal. Daarom wordt bij elke bepaling/scoring de ‘waarom’-vraag gesteld, om argumentatie te 

verkrijgen. Door de antwoorden van respondenten naast elkaar te zetten, wordt het mogelijk om de 

relevantie en volwassenheidsscores te bepalen. De relevantiebepaling vindt plaats a.d.h.v. een 

samenvatting per kwalificatie vanuit alle interviews samen. In verband met efficiënte tijdsgebruik 

zullen de interviews plaatsvinden via MS-teams, waarbij de automatische transcriptie optie wordt 

aangezet. Ook worden (na goedkeuring) de interviews opgenomen, waarmee het mogelijk wordt om 

de interviews terug te luisteren bij onduidelijkheden. Voorafgaand aan het interview worden de 

kwalificaties, termen en definities toegelicht, om onduidelijkheden te voorkomen. Tijdens het 

interview zullen de kwalificaties en volwassenheidsniveaus getoetst worden en de duidelijkheid en 

volledigheid van het model door een score te geven, bepaald worden. 

3.3. Gegevensanalyse 
Deze paragraaf beschrijft hoe de te verzamelen gegevens worden geanalyseerd.  

Kwalitatieve gegevens worden vergaard vanuit tekstuele, verbale en visuele data. Kwalitatieve 

gegevens worden gekenmerkt door haar volledigheid en rijkdom en dragen bij aan het uitvoeren van 

verdiepende analyses (Saunders, 2019). Daardoor kan context met onderzochte thema’s worden 

meegenomen aan de onderzochte onderwerpen, waarmee je een context inclusieve verklaring 

ontwikkeld kan worden.  

Volgens (Saunders et al., 2019) moet je verkregen informatie samenvatten, indelen of structureren 

voor analyse. De gegevens worden gecategoriseerd, met als doel om de verkregen informatie te 
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kunnen beoordelen op relevantie. Voor het beoordelen van deze gegevens op relevantie is er van de 

volgende vragenlijst gebruik gemaakt: 

Interviewvragen:  

• Is deze kwalificatie relevant en waarom? 
o Deze vraag wordt gesteld om te achterhalen of de kwalificatie relevant is en zo ja 

waarom (met onderbouwing). 

• Hoe kan deze kwalificatie beter worden geformuleerd en waarom? 
o Deze vraag wordt gesteld om te achterhalen of de kwalificatie al goed geformuleerd 

is of beter geformuleerd kan worden voor eventuele verder onderzoek (met 
onderbouwing). 

• Is de volwassenheidsniveau criteria relevant en waarom? 
o Deze vraag wordt gesteld om te achterhalen of de criteria relevant is en zo ja, 

waarom (met onderbouwing). 

• Hoe kan deze volwassenheidsniveau criteria beter worden geformuleerd en waarom? 
o Deze vraag wordt gesteld om te achterhalen of de criteria al goed geformuleerd is of 

beter geformuleerd kan worden voor eventuele verder onderzoek (met 
onderbouwing). 

• Welk volwassenheidsniveau is relevant en waarom? 
o Deze vraag wordt gesteld om te achterhalen of de volwassenheidsniveau relevant is 

en zo ja, waarom (met onderbouwing). 
 
Bij alle vragen wordt een waaromvraag gesteld en aanvulling op argument, om zo tot 
praktijkvoorbeelden en argumenten te komen. 
 
Tijdens deze interviews wordt er achterhaald hoe de dimensies worden beoordeeld. De interviews 

worden opgenomen. Daarna worden de interviews uitgetypt en de antwoorden worden gegroepeerd 

per aspect van privacy. Dit zorgt voor inzicht in de individuele reacties van experts per onderdeel. 

Door de antwoorden van respondenten naast elkaar te zetten, wordt het mogelijk om de relevantie 

en volwassenheidsscores te bepalen. De relevantiebepaling vindt plaats a.d.h.v. een samenvatting 

per kwalificatie vanuit alle interviews samen. Er wordt tijdens de interviews niet gevraagd naar 

meningen, maar naar feiten: waaruit blijkt dat? De antwoorden die de respondenten geven tijdens 

het interview worden accuraat gedocumenteerd en wordt gekoppeld aan de kwalificatie, dimensie of 

criteria (zie: bijlage 6). Hierna zullen de uitkomsten ter verificatie naar de deelnemers worden 

gestuurd. Dit biedt de mogelijkheid om diep in de antwoorden te duiken en om deze overzichtelijk 

aan elkaar te kunnen koppelen (Saunders et al., 2019). Na de goedkeuring van de experts worden de 

antwoorden met elkaar vergeleken, om zo te kijken wat de verschillen zijn en de overeenkomsten. Er 

wordt per cel gekeken hoeveel experts het relevant vinden en vooral kijkend naar waarom wel of 

niet. Wanneer 1 expert  aangeeft dat een cel relevant is en een bewijs kan geven waaruit dat blijkt, 

dan wordt deze als zodanig aangemerkt. Dit gebeurt bij het invullen van de relevantie voor het 

volwassenheidsmodel. Het gaat erom dat men met goed, op de praktijk gebaseerde argumenten 

komt. En hoe meer men het daar onderling over eens is, hoe sterker de onderbouwing. 

Suggesties en aanvullingen worden geanalyseerd, maar gezien de beschikbare tijd worden deze enkel 

genoemd voor vervolgonderzoek. 

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

aspecten 
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3.4.1  Validiteit  
Construct validiteit  

Constructvaliditeit is het vaststellen van correcte operationele maatregelen voor concepten die 

worden bestudeerd (Yin, 2018).  Door gebruik te maken van eerder onderzoek van kwalificaties en 

volwassenheidsniveaus, wordt de constructvaliditeit vergroot. Om het begrip privacy te kunnen 

meten, wat in het bestaand model  van (Merkus, 2015) niet is opgenomen, is gebruik gemaakt van 

criteria die in eerdere onderzoeken van belang bleken te zijn. Daarbij is vooral gezocht naar criteria 

die geldend zijn voor grotere organisaties.  

De vragen zijn vooraf getest bij twee proefpersonen waaruit gebleken is dat de vragen duidelijk zijn 

en goed te beantwoorden. Door de interviews te structureren en op dezelfde manier af te nemen bij 

zoveel mogelijk experts en gepoogd wordt met semi-open vragen te begrijpen wat er gebeurt. De 

validiteit zal verder toenemen door als interviewer te weten waar respondenten verantwoordelijk 

voor zijn. Respondenten zijn namelijk geneigd om sociaal wenselijke antwoorden te geven, zeker als 

het gaat over ongewenste situaties waar men zelf verantwoordelijk voor is. Door deze, neiging kan 

de validiteit van de onderzoekgegevens worden beïnvloed (Tijmstra & Brinkman-Engels, 1978). Door 

te weten hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn, zullen de antwoorden die over de eigen 

verantwoordelijkheden gaan, gecheckt worden bij de overige respondenten (Baarda, De Goede, & 

Van der Meer-Middelburg, 2007). Om de validiteit te bevorderen krijgen de experts na afloop de 

conceptversies van de uitkomsten van het interview om dit te beoordelen op juistheid en 

volledigheid. Zo worden interpretatieverschillen tegengegaan. Met bijbehorende uitleg en de termen 

van het onderzoek (zie: bijlage 5). De interviewer probeert de vragen zo neutraal mogelijk te stellen 

en om niet zijn mening in de vragen te laten doorklinken. Alle interviews worden opgenomen, en als 

achteraf uit de opname blijkt dat de interviewer de vraag niet neutraal gesteld heeft, wordt dit als 

bias vermeld bij het antwoord op de vraag (Baarda et al., 2007).  

Interne validiteit  
Eén van de belangrijkste criteria waarop de onderzoekers zich richten, is de interne validiteit.  
Doordat op onderwerpen wordt ingezoomd en het toepassen van verschillende kwalificaties is er een 
hoge mate van interne validiteit. Een eventuele bedreiging van de interne validiteit is de beperkte 
expertise van de respondent, omdat het best veel gevraagd is om alle dimensies van een DGPMM te 
beheersen. Om dit te verminderen worden de begrippen van tevoren gedeeld met de respondenten. 
Om de interne validiteit te vergroten worden de definities van kwalificaties en criteria op basis van 
wetenschappelijk literatuur opgesteld. 
 
Externe validiteit 

Externe validiteit gaat over de mate waarin de bevindingen van een onderzoek kunnen worden 
toegepast op andere situaties (Merriam, 1998). Door tijdsdruk wordt het onderzoek uitgevoerd bij 
één organisatie, hierdoor is de externe validiteit vrij bescheiden. Doordat het onderzoek wordt 
uitgevoerd door één persoon en het onderzoek van grote omvang is, is er sprake van beperkte tijd en 
wordt het onderzoek bij één organisatie uitgevoerd. Om toch nieuwe inzichten te krijgen voor de 
dimensie Privacy binnen DG wordt dit onderzoek uitgevoerd. Aangezien de bevindingen van een 
kwalitatief onderzoek specifiek zijn voor een klein aantal individuen (experts), is het onmogelijk om 
aan te tonen dat de bevindingen en conclusies van toepassing zijn op andere situaties. Het model is 
daarentegen wel gebaseerd op literatuur die in andere organisaties is onderzocht. Wanneer je dit 
kwalitatieve onderzoek uitvoert bij meerdere organisaties, zou dit bijdragen aan een betere externe 
validiteit.  
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3.4.2  Betrouwbaarheid  
Betrouwbaarheid ziet op de reproduceerbaarheid van het onderzoek. In dit onderzoek wordt deze 

gewaarborgd door een duidelijke documentatie van hoe het literatuuronderzoek heeft 

plaatsgevonden, hoe het model wordt opgesteld en hoe de casestudy wordt afgenomen. Hierdoor 

zal dit gemakkelijk te repliceren zijn. Ook is getracht om een vereenvoudiging van de formulering, 

zodat het niet verkeerd wordt geïnterpreteerd door respondenten.  

3.4.3  Ethische aspecten 
In dit onderzoek is aandacht besteed aan de integriteit van het onderzoek van de privacy van de 

deelnemers door de experts te anonimiseren (Baarda et al., 2007). 

De respondenten mogen achteraf aangeven dat ze niet meer mee willen doen. Voor de integriteit 

worden de onderzoeksresultaten, vragen en methodiek na afronding van het onderzoek (anoniem) 

beschikbaar gemaakt worden voor hergebruik en verdere verbetering van meetinstrumenten. Door de 

naam van de organisatie waar het meetinstrument gevalideerd wordt, niet in het onderzoek te 

vermelden, is er geen ethisch bezwaar tegen het onderzoeken en/of openbaar maken van datalekken 

of andere data gerelateerde problemen.    
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de doorlopen stappen van de ontwikkeling van het 

DGPMM besproken en de resultaten van het empirisch onderzoek ter beantwoording van de 

empirische deelvragen. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse waarin opvallende 

bevindingen van dit onderzoek aan bod komen. 

4.1. Ontwikkelstappen DGPMM 
Zoals beschreven in paragraaf 3.2 is voor het ontwerpen van het DGPMM de procedurestappen van 

Becker et al. (2009) gevolgd, aangevuld met de design principes van Pöppelbuß and Röglinger (2011). 

Deze stappen staan in bijlage 5.  

Om tot een selectie te komen van kwalificaties zijn de stappen gevolgd in hoofdstuk 3. Figuur 3 

hieronder geeft de oorsprong van de gekozen kwalificaties. 

  

Figuur 3: Overzicht kwalificaties per auteur 
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De design principes van (Pöppelbuß & Röglinger, 2011) vormen de basis van het model, welke 

stappen zijn gevolgd en heeft geresulteerd in het volgende DGPMM (zie: figuur 4). 

 

Figuur 4: Ontworpen DGPMM 
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4.2. Uitvoering onderzoek 

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen een onderwijsorganisatie in het mbo. De organisatie verzorgt 

middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Bij de organisatie kun je kiezen uit 

zo’n 300 mbo-opleidingen van niveau 1 tot en met 4. De organisatie beschikt over ruim 2000 

medewerkers en ruim 22.200 aantal studenten. De organisatie verwerkt dagelijks grote 

hoeveelheden data zoals studentgegevens, onderwijsdata, examendata en personeelsgegevens. In 

2019 is de dienst Educatieve Technologie & ICT geformeerd. De dienst Educatieve Technologie & ICT 

(ET&I) is één van de zes ondersteunende diensten van de organisatie. Samen met de andere diensten 

richt de dienst ET&I zich op het realiseren van de opdracht om een ondersteunende dienst te zijn die 

een grote bijdrage kan leveren aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen, zoals 

geformuleerd in de kwaliteitsagenda. Voor ET&I gaat het hierbij vooral om de digitaliseringsagenda. 

De verkregen inzichten en conclusies uit dit wetenschappelijk onderzoek zullen bijdragen aan onder 

andere deze agenda. De omvang van deze organisatie, samen met het belang van privacy wanneer 

we te maken hebben met persoonlijke data van medewerkers en studenten, maakt deze organisatie 

geschikt voor validatie van dit model. Daarnaast is de organisatie bekend met 

volwassenheidsmodellen. Een extra pre. 

Bij het selecteren van respondenten is gezocht naar experts met werkervaring, die voldoen aan de 

eisen welke gesteld zijn in paragraaf 3.2. De experts dienen minimaal vijf jaar werkervaring te hebben 

op het gebied van privacy, ICT en informatiemanagement en bereid zijn om een bijdrage te leveren 

aan dit onderzoek. Wanneer de respondent voldoet aan deze eisen, is de verwachting dat hij/zij 

zinvolle input kan leveren bij het valideren van het DGPMM. 
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4.3. Resultaten score relevantie 

4.3.1. Verwerking van de resultaten 
De antwoorden op de interviewvragen zijn tijdens en direct na de afronding van het interview 

genoteerd in het interviewprotocol. Vervolgens zijn de antwoorden samengevat en opgenomen in de 

modellen voor relevantiebepaling, inclusief toelichting. 

4.3.2. Uitkomsten. 
Relevantie kwalificaties 

Per kwalificatie is door de respondent bepaald of deze relevant wordt geacht of niet. Hierbij is een 

beknopte toelichting gegeven. Zie tabel 6 voor de uitkomsten: 

Tabel 6: Uitkomsten relevantie per kwalificatie 

 

Respondent 1 2 3 4 5 

Gegevensbeveiliging      

Beleid      

Procedures      

Veilig cybergedrag      

Onderhoud software      

Overheidsvoorschriften      

Beheer      

Toegang      

 

Gegevensbeveiliging: Alle respondenten beoordeelden deze kwalificatie als relevant. Gezegd werd:  

‘men moet zorgvuldig moet omgaan met gegevens’ en ‘dit zijn onderwerpen waar alle organisaties 

aan moeten voldoen’. Wel stelde één respondent dat de definitie wat krachtiger geformuleerd 

mocht worden.   

Beleid: Alle vijf de respondenten beoordeelden deze kwalificatie positief. ‘Het schept de kaders 

binnen een organisatie’, aldus een respondent. Een ander respondent stelde dat het 'de 

medewerkers in de organisatie  richting geeft, zodat men gestelde organisatiedoelen kan realiseren’.  

En: ‘Beleid zorgt voor gestructureerd werken. Deze kwalificatie is onmisbaar binnen een MM’. Aldus 

een derde respondent. 

Procedures: Respondenten beoordeelden deze kwalificatie unaniem als relevant, omdat het ‘een 

check is op beleid’. Een respondent vond dat ‘je moet kunnen toetsen welke procedures er zijn en of 

deze worden nageleefd. Dit hoort zeker thuis in een volwassenheidsmodel’.  

Veilig cybergedrag: Alle respondenten stellen dat het relevant is om veilig cybergedrag na te leven. 

‘Iedere medewerker moet veilig cybergedrag vertonen en zich houden aan de regels’ gaf een 

respondent aan. Ook zei een respondent: ‘ Technisch gezien kun je alles dichttimmeren, maar als 

mensen er niet naar leven en zich niet netjes gedragen dan valt het om. Deze kwalificatie is zeker 

relevant.’ Ook werd gezegd: ‘Uit onderzoek blijkt dat de meeste datalekken door onveilig 

cybergedrag ontstaan. Deze kwalificatie hoort zeker thuis in een volwassenheidsmodel’. 
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Onderhoud software: Over deze kwalificatie waren alle respondenten positief. ‘Het is belangrijk om 
te toetsen wat kwaliteit is van de techniek en of alles wel geüpdatet is’, aldus een respondent. Ook 
gaf een respondent aan dat de omgeving zich door ontwikkelt en de software up-to-date moet zijn 
om de ontwikkelingen bij te houden. Een respondent noemde dit zelfs een kernelement, wat alleen 
maar voor betere privacy zorgt.  
 
Overheidsvoorschriften: Om DG succesvol op te zetten binnen een organisatie is het relevant dat de 

overheidsvoorschriften worden nageleefd. Alle respondenten onderschrijven dit. ‘Dit is een 

belangrijk aspect vanuit de overheid. Hier moet je gewoon aan voldoen. Dit behoort ook zeker in een 

volwassenheidsmodel. Je moet je houden aan de afspraken wat de overheid jou voorlegt’. Aldus 

reactie van respondenten. 

Beheer: drie respondenten vinden ‘Beheer’ relevant, de andere twee noemen het irrelevant.  
Daarmee is dit het enige criteria waarover onenigheid is. Volgens een respondent hoort beheer niet 
in een MM thuis: ‘Wie of wat is beheer?’. De ander noemt beheer ‘een mening op detailniveau’. De 
overige drie respondenten vinden beheer daarentegen wel relevant: ‘Het is belangrijk dat beheer is 
ontwikkeld, bekend is en wordt beschreven’, aldus een respondent. Een ander respondent noemde 
een belangrijk detail: ‘Beheer is een kernonderdeel van beleid en als je software gaat scopen kom je 
op beheer uit’.  
 

Toegang: Alle respondenten noemden dit een relevante kwalificatie. ‘Je moet waarborgen wie bij 

welk data kan. Niet iedere werknemer moet toegang hebben tot alle gegevens’, gaf een respondent 

aan. Een ander respondent merkte op: ‘veel mensen denken, ‘geef mij maar alle rechten, dan kan ik 

gewoon lekker zelf alles regelen’. Maar dat brengt veel risico met zich mee en de meeste mensen 

hebben dit niet in de gaten’. Tot slot gaf een respondent aan dat het belangrijk is dat iedereen zijn 

eigen rol kent en erkent. Autorisatie en authenticatie is een belangrijk aspect hierin.  

Conclusie relevantie kwalificaties: 

Van de acht kwalificaties zijn zeven door alle respondenten als relevant beoordeeld, met 

onderbouwing. Volgens Trope et al. (2007) is de kwalificatie ‘Beheer’ een belangrijk aspect in DG, 

echter niet alle respondenten zijn het hiermee eens. Beheer komt ook niet voor in andere MM. Het 

kan zijn dat het daarom een minder relevante en minder geschikte kwalificatie is voor het aspect 

‘Privacy’. Bij de kwalificatie ‘Gegevensbeveiliging’ was er kritiek op de definitie. Drie respondenten 

stelden dat deze kwalificatie onvolledig was gedefinieerd en dat het veel meer behelst dan hier 

beschreven. Dit is interessant, omdat het afwijkt van wat in de wetenschappelijk literatuur 

beschreven is.  

 

4.3.3. Relevantie criteria 
Na het beoordelen van de relevantie per kwalificatie zijn de respondenten gevraagd de relevantie 

van de verschillende criteria per kwalificatie te beoordelen. Onderstaand tabel geeft de score per cel 

aan. De cijfers (1-5) geven het aantal respondenten weer dat het eens is (ja) met het criterium of niet 

(nee). 
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Gegevensbeveiliging: bij het niveau ‘No process’ stellen 2 respondenten dat het relevant is en 3 

respondenten dat het niet relevant is. Het argument bij ‘wel relevant’ is dat het woord ‘geen’ een 

minder goed passende omschrijving is en dat ‘ad hoc’ beter passend zou zijn. In de praktijk is bijna 

nooit iets ‘geen’, maar vaker wordt iets ‘ad hoc’ gedaan. Twee respondenten noemen ‘Beginning 

process’ niet relevant. Volgens hen zou het beter zijn als het beschreven wordt als: ‘Er is wel iets, maar 

niet formeel vastgesteld’. Wanneer je iets vaststelt en er een document van hebt, dan kun je erop 

terugvallen. Dit is een bewijs. Eén respondent meent dat ‘Established process’ niet relevant is, omdat 

‘Gegevensbeveiliging’ niet ontwikkeld wordt door operationele medewerkers. Een ander noemt dit 

wel relevant en noemt het een mooie opeenvolging, bij elkaar passend. Bij ‘Managed process’ is 

wederom een respondent die het niet relevant vindt, omdat volgens de respondent de toevoeging 

ontbreekt dat ‘de medewerkers ervan op de hoogte zijn of ermee werken’. Tot slot vinden alle 

respondenten ’Optimizing process’ relevant, want ‘Optimizing process’ moet een terugkerend proces 

zijn waar je op reflecteert met documentatie. 

Beleid: Deze kwalificatie scoort hoog op relevantie van de lage volwassenheidscriteria, maar bij 

’Beginning process’ is verdeeldheid. Eén respondent noemt het relevant, omdat het een mooie 

opeenvolging en het bij elkaar past. Het tegenargument is dat een respondent mist dat ermee wordt 

gewerkt, maar dat het nog niet op papier staat. Bij ’Established process’ is ook verdeeldheid. Daar mist 

een respondent het aspect management, terwijl een ander het wel passend vindt. ’Managed process’ 

wordt door 2 respondenten niet relevant bevonden, want ze missen in de tekst ‘het kunnen herzien’. 

’Optimizing process’ wordt door een respondent niet relevant bevonden vanwege het aspect dat men 

‘het heeft en er met enige regelmaat mee werkt en het in de cyclus zit, oftewel repeterend is.  

Procedures: Bij ’Beginning process’ stellen twee respondenten dat het niet relevant is. Een zegt dat 

eraan toegevoegd moet worden: er wordt mee gewerkt, maar staat nog niet op papier. De andere 

respondent meent dat het niet relevant is om de bekendheid van procedures te meten, omdat er niet 

één vastgestelde procedure is.  

Van ’Established process’ meent een respondent dat het niet relevant is en geeft aan dat procedures 

altijd moeten worden goedgekeurd door het management. ’Managed process’ wordt door twee 

respondenten niet relevant bevonden. Het aspect ‘herziening’ hoort er volgens deze respondenten 

nog bij. Een van hen vond dat tevens ‘evaluatie’ er nog bij hoort. Hiermee wordt volgens de respondent 

voorkomen dat je achterloopt op ontwikkelingen wat betreft de procedures. ’Optimizing process’ is 
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volgens een respondent niet relevant en het woord ‘bijgewerkt’ zou volgens hem vervangen moeten 

worden door ‘herzien en geëvalueerd’. 

Veilig cybergedrag: bij het niveau ‘No process’ stellen 3 respondenten dat het niet relevant is. Het 

argument voor de relevantie is dat het woord ‘niet nageleefd’ niet een bijpassend woord is, maar dat 

‘geen aandacht voor veilig cybergedrag’ passend is. Een ander respondent stelde dat ‘ad hoc’ beter 

past. Twee respondenten stellen dat ‘Beginning process’ niet relevant is. Ze geven aan dat het beter 

zou zijn als je aangeeft ‘er concrete acties’ en dat er ‘informeel aandacht voor cybergedrag aanwezig 

is’. Drie respondenten stellen dat ’Established process’ niet relevant is, omdat de aandacht voor 

cybergedrag moet worden geformaliseerd voor operationele medewerkers, een ander benoemt dat je 

echt een plan moet hebben waarnaar je echt gaat handelen. Een tegenargument hierop is dat dit wel 

relevant is en het een mooie opeenvolging is en het bij elkaar past. Bij ’Managed process’ vinden 4 

respondenten het niet relevant, omdat de respondent hier graag de toevoeging wil dat er jaarlijkse 

evaluatie is en deze bijgesteld wordt. Een ander respondent stelde dat het herzien en geëvalueerd 

moet worden. Zo kun je zien of het wordt nageleefd en constant wordt bijgehouden. Een ander 

respondent stelde dat je nog kunt toevoegen of een deel van de medewerkers veilig cybergedrag 

vertonen. Tot slot vinden 4 respondenten ’Optimizing process’ niet relevant. Een respondent meent 

dat er nog moet worden toegevoegd: Alle medewerkers tonen veilig cybergedrag en krijgen continu 

bijscholing. Een ander respondent geeft aan dat toetsing of het doeltreffend of bepaalde scores wel of 

niet worden gehaald erbij moet. Tot slot gaf een respondent aan dat ‘bijgewerkt’ vervangen moet 

worden door herzien en geëvalueerd. 

Onderhoud software: Deze kwalificatie scoort hoog op relevantie van de lage 

volwassenheidscriteria. Bij ’Beginning process’ is één respondent die het niet relevant vindt, omdat 

de respondent het volgende mist: informele procedure of proces omtrent onderhoud aan software. 

Bij ’Established process’ is ook één respondent die het niet relevant vindt. Daar mist de respondent 

het formele procedures omtrent onderhoud aan software is geformaliseerd, terwijl de andere 

respondenten het passend vinden. ’Managed process’ vindt 1 respondenten niet relevant, want ze 

missen het herzien en evalueren. ’Optimizing process’ vindt een respondent niet relevant omdat 

volgens hem het woord ‘bijgewerkt’ vervangen moet worden door ‘herzien en geëvalueerd’. Andere 

respondenten vinden dat onderhoud aan software is geautomatiseerd, geïntegreerd en continue 

wordt verbeterd. Ook past ‘het continue uitgevoerd worden’ bij ’Optimizing process’. 

Overheidsvoorschriften: De respondenten waren kritisch op de relevantie van een aantal criteria 

binnen deze kwalificatie. Ter discussie stond vooral of het relevant is vast te stellen in hoeverre een 

organisatie in staat is om zelf overheidsvoorschriften te beschrijven. Dit wordt nl. door de organisatie 

gedaan. Bij ‘Beginning process’ hebben drie respondenten aangegeven dat het niet relevant is. Een 

respondent zei daarover: ‘Wat er aan voorschriften is, wordt zoveel mogelijk verwerkt in ons beleid’.  

Een argument tegen luidt: Wij moeten doen wat wordt opgedragen vanuit de overheid en onze 

invloed hierop is niet relevant’ (established, managed en optimizing proces). 

Beheer: Bij ’No process’ stellen twee respondenten dat dit niet relevant is. Eén respondent zou eraan 

willen toevoegen: ‘dat er geen aandacht is voor beheer’. De andere respondent meent dat het niet 

relevant is en het criterium nu ‘niet veel zegt’.  

‘Beginning process’ is volgens één respondent hier niet relevant en zij geeft aan dat hier informeel 

aandacht voor is. Een ander meent dat  ’Managed process’ hier niet relevant is. Deze respondent stelt 

dat de aspecten ‘herziening en evaluatie’ bij geformaliseerd beheer erbij horen. ’Optimizing process’ 

wordt ook door één respondent afgekeurd: niet relevant. Hij geeft aan dat het proces regelmatig moet 

worden herzien en geëvalueerd en dat ‘Beheer’ een deel uit het proces uitmaakt.  
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Toegang: Bij deze kwalificatie is verdeeldheid. Voor ’No process’ vond een respondent dat in dit 

criterium niet goed wordt gekeken naar beleid rondom autorisatie. Een ander respondent stelde dat 

je ‘niet nagedacht over’ zou kunnen toevoegen. Twee respondenten vinden ‘Beginning process’ niet 

relevant. Volgens een van hen zou je kunnen zeggen dat er informeel aandacht is voor 

toegangsbehoeften. De ander zegt dat er een start is gemaakt met de inrichting.  Een derde respondent 

vindt juist dat het passend is en een mooie opeenvolging. ’Established process’ vindt een van de vijf 

respondenten niet relevant, omdat processen volgens hem moeten worden ingericht conform het 

beleid. ’managed process’ werd door twee respondenten niet relevant bevonden. Dit omdat dit 

volgens hen een argument is om het proces te herzien. Andere respondenten benoemen het belang 

om begrippen zoals controle op autorisatie en het aansturen hiervan te gebruiken, zodat je één lijn 

trekt binnen en buiten je organisatie. 

Conclusie relevantie criteria 

De respondenten hebben per criterium beoordeeld of deze wel of niet relevant is voor de 

betreffende kwalificatie. Over de gehele linie kun je concluderen dat voor 7 van de 8 kwalificaties de 

respondenten de criteria voor ’Beginning process’ relevant achten. De uitzondering hierop is 

‘overheidsvoorschriften’ waarbij drie respondenten twijfels hadden over de invloed van de 

organisatie op overheidsvoorschriften. Een uitspraak van een respondent was: We volgen het op. Het 

staat beschreven in de documentatie en we hebben procedures die toezicht houden op de naleving 

hiervan. Hier hoor je aan te voldoen en dit kun je niet zelf beschrijven. ’Beginning process’ is tevens 

de laagst scorende kwalificatie. Bij de kwalificatie ‘Beleid’ hebben ‘Beginning- ‘, ‘Established-‘ en 

‘Managed process’ een verdeeldheid. De respondenten stellen dat beleid voor DG niet op 

operationeel niveau vastgesteld kan worden, omdat hier altijd een goedkeuring van het management 

voor nodig is. Dit is een valide argument en bewijs. Daarentegen zou je beleid ook kunnen 

afstemmen op operationeel niveau en hier goedkeuring voor kunnen vragen bij het management.  

Voor bijna alle criteria geldt dat er minder twijfels zijn naarmate het maturity niveau hoger wordt. 

Mogelijke verklaringen daarvoor zijn dat het maturity niveau van de organisatie aan de hoge kant is, 

waardoor de respondenten zich simpelweg beter herkennen in de criteria voor de hogere niveaus. 

Een andere mogelijke verklaring is dat het criterium voor ‘Established process’ vaak over bekendheid 

met iets gaat. Het is volgens de respondenten de vraag in hoeverre dit voor DG relevant is aangezien 

dit een ‘intern aspect’ is. Tenslotte komen ook factoren naar voren uit de praktijk, waar in de theorie 

geen rekening mee is gehouden. Een voorbeeld is het veranderen van definities, wat voor verwarring 

kan zorgen. Bij de discussie worden deze punten verder besproken. 

4.3.4. Resultaten score volwassenheid organisatie 
Na de bepaling van de relevantie van de criteria zijn de respondenten gevraagd om de eigen 

organisatie een score toe te kennen op volwassenheid. Figuur 5 geeft de score aan die door de 

respondenten zijn gegeven. Het nummer geeft aan hoeveel respondenten hebben aangegeven dat 

een bepaald niveau is gehaald. Vervolgens wordt per niveau het bewijs aangeduid. 
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Figuur 6: volwassenheidsscore kwalificatie ‘Gegevensbeveiliging’. 

 

Alle respondenten benoemen dat de organisatie ‘Managed process’ scoort, dus dat de kwalificatie 

Gegevensbeveiliging bekend is, beschreven is en gemanaged wordt binnen de gehele organisatie. 

Jaarlijks wordt gekeken of de Gegevensbeveiliging bijgewerkt moet worden. Voor de grote 

softwarepakketten is er een DPIA: een instrument om vooraf de privacy risico’s van een 

gegevensverwerking in kaart te brengen. Eén respondent vindt dat er sprake is van een ‘Optimizing 

process’, omdat Gegevensbeveiliging jaarlijks wordt herzien en deel uitmaakt het proces. Het wordt 

continue verbeterd. 

Bewijs: In de interviews is naar voren gekomen dat er jaarlijks gekeken wordt naar 

gegevensbeveiliging en geëvalueerd met name door de afdeling ICT. Ook is er een beleidsdocument 

genaamd DPIA waar de Gegevensbeveiliging aan moet voldoen. 

Figuur 7: volwassenheidsscore kwalificatie ‘Beleid’. 

 

Unaniem wordt geoordeeld dat de organisatie ‘Managed process’ scoort, dus dat het beleid bekend is, 

beschreven is en gemanaged wordt binnen de gehele organisatie. Zij zeggen dat er jaarlijks wordt 

gekeken of het bijgewerkt moet worden. Eén respondent benoemt dat er sprake is van een Optimizing 

proces, omdat er een IBP-beleid is die jaarlijks wordt herzien. Het maakt onderdeel uit van het proces 

en medewerkers zouden ervan op de hoogte moeten zijn. 

Bewijs: er zijn beleidsstukken aanwezig die zijn goed gekeurd door de CvB. Deze zijn terug te vinden 

op het intranet, genaamd Plaza. 

 

Figuur 8: volwassenheidsscore kwalificatie ‘Procedures’.

 

De organisatie scoort Established process volgens de respondenten, dus procedures worden 

ontwikkeld, zijn bekend en beschreven binnen de gehele organisatie. Respondenten noemen dat er 

jaarlijks wordt gekeken of Procedures bijgewerkt moeten worden. Twee respondenten benoemen dat 

er sprake is van een ‘Managed process’, omdat het onderdeel is van het proces en medewerkers 

zouden ervan op de hoogte moeten zijn. Tot slot geven twee respondenten aan dat de organisatie voor 

No process Beginning process Established process Managed process Optimizing process

Gegevensbeveiliging 5 5 5 5 1

No process Beginning process Established process Managed process Optimizing process

Beleid 5 5 5 5 1

No process Beginning process Established process Managed process Optimizing process

Procedures 5 5 5 2 2
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de kwalificatie ‘Procedures’ ‘Optimizing process’ scoort want ze worden jaarlijks herzien en maken 

deel uit het proces.  

Bewijs: Procedures zijn op intranet terug te vinden. Deze zijn ontwikkeld en zijn bekend gemaakt 

onder de medewerkers middels berichten op het intranet. Daarnaast zijn deze procedures 

goedgekeurd en vastgesteld door het CvB. 

 

Figuur 9: volwassenheidsscore kwalificatie ‘Veilig cybergedrag’. 

 

De organisatie scoort voor ‘Veilig cybergedrag’ ‘Established process’, volgens alle vijf de respondenten. 

Dus er zijn regels en afspraken voor veilig cybergedrag ontwikkeld, beschreven en bekend gemaakt  

binnen de gehele organisatie. Respondenten zeggen dat er jaarlijks wordt gekeken of de regels of 

afspraken bijgewerkt moeten worden. Drie respondenten vinden dat er sprake is van ‘Managed 

process’, omdat er awareness plannen voor medewerkers zijn en e-learning programma’s. Twee 

respondenten geven aan dat het zelfs ‘Optimizing process’ zou moeten zijn omdat ’Veilig cybergedrag’ 

onderdeel uitmaakt van het proces, jaarlijks terugkomt en continue wordt nageleefd. 

Bewijs: Op het intranet is er een e-learning beschikbaar. De medewerkers worden op de hoogte 

gesteld via de mail, is verplicht deel te nemen en wordt hieraan herinnerd. Na afronding van deze e-

learning krijgt de medewerker een certificaat en een score. 

 

Figuur 10: volwassenheidsscore kwalificatie ‘Onderhoud software’. 

 

‘Beginning process’ wordt door alle respondenten onderschreven, dus onderhoud aan software is in 

ontwikkeling en wordt bewust uitgevoerd binnen de gehele organisatie. Vier respondenten oordelen 

dat de organisatie op ‘Established process’ zit want, zegt een respondent, er zijn wel ideeën en 

richtlijnen, maar die zijn nog niet bij alle systeem eigenaren bekend en worden nog niet door alle 

functioneel beheerders strikt toegepast. Drie respondenten vinden dat er sprake is van ‘Managed 

process’, omdat er onderhoud aan software is ontwikkeld en dit proactief wordt uitgevoerd. Tot slot 

oordelen drie respondenten dat de organisatie in de fase ‘Optimizing process’ zit omdat het een 

continue proces is waarin beveiligingsupdates uitgevoerd worden met een terugkomend update. 

Bewijs: Er wordt proactief onderhoud aan software uitgevoerd door de afdeling ICT. Zij brengen de 

medewerkers op de hoogte middels een e-mail of een bericht op het intranet. 

 

Figuur 11: volwassenheidsscore kwalificatie ‘Overheidsvoorschriften’. 

 

Alle respondenten benoemen dat de organisatie ‘Beginning process‘ scoort, dus dat 

overheidsvoorschriften in ontwikkeling zijn en bewust wordt uitgevoerd binnen de gehele organisatie. 

Vier respondenten gaan voor ‘Established process‘, want wat er aan voorschriften is, is zoveel mogelijk 

No process Beginning process Established process Managed process Optimizing process

Veilig cybergedrag 5 5 5 3 2

No process Beginning process Established process Managed process Optimizing process

Onderhoud software 5 5 4 3 3

No process Beginning process Established process Managed process Optimizing process

Overheidsvoorschriften 5 5 4 4 1
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verwerkt in het beleid. Als organisatie heb je weinig invloed op de voorschriften zelf. Volgens vier 

respondenten  is er sprake van een ‘Managed process‘, de rechten van betrokkenen zijn bekend en er 

wordt op gemanaged, alleen is het geen structureel proces. Tot slot concludeert één respondent dat 

de organisatie in de fase  ‘Optimizing process‘ zit, omdat het een continue proces is en het in de gaten 

wordt gehouden en uiteindelijk z.s.m. wordt geïmplementeerd. 

Bewijs: Hier is weinig bewijs van, want dat wat de overheid van je vraag daar moet je aan voldoen en 

dit moet gemanaged worden, blijkt uit de interviews. De (overheids)documenten zijn terug te vinden 

op  intranet maar uiteraard is er geen besluitvorming van het CvB. 

 

Figuur 12: volwassenheidsscore kwalificatie ‘Beheer’. 

 

Alle respondenten benoemen dat de organisatie Managed process scoort, dus dat beheer bekend is, 

beschreven is en gemanaged wordt binnen de gehele organisatie. Zij zeggen dat er jaarlijks wordt 

gekeken of het bijgewerkt moet worden en dat er diverse soorten beleid en procedures over 

toegangsbehoeftes aanwezig zijn. Twee respondenten benoemen dat er sprake is van een Optimizing 

proces, omdat er een afdeling beheer is het wordt continue door de afdeling verbeterd en 

geautomatiseerd. 

Bewijs: Beheer over data is bekend binnen de organisatie en hier zijn ook functies aan toegekend. Er 

is een team ‘beheer’ en zij beheren data. 

 

Figuur 13: volwassenheidsscore kwalificatie ‘Toegang’. 

 

Alle respondenten vinden dat de organisatie tenminste Established process scoort, dus dat 'Toegang’ 

ontwikkeld, bekend en beschreven is binnen de gehele organisatie. Jaarlijks wordt gekeken of het 

bijgewerkt moet worden. Een respondent stelde: hoewel het bewustzijn er steeds meer is, is het 

formeel regelen van rechten nog niet in alle systemen geregeld. Er wordt o.a. nagedacht over de 

invoering van Rol-gebaseerde toegang en Single Point of Entry, waarmee dit meer centraal (en 

formeel) geregeld kan worden. Drie respondenten benoemen dat er sprake is van een ‘Managed 

process’ omdat bij ieder softwarepakket een analyse (DPIA) wordt uitgevoerd. Deze analyse wordt ook 

uitgevoerd zodra er iets wordt gewijzigd in de software voor toegang.  

Bewijs: Ondanks dat drie respondenten aangeven dat de organisatie ‘Managed process’ scoort, is er 

geen bewijs van legitieme toegangsbehoeften en kunnen medewerkers vrijwel overal bij. Er is wel 

bewijs van beleid op toegang. De gehele organisatie is opgenomen in het beleidsplan en de 

uitvoering hiervan. 

5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden de resultaten uit verschillende invalshoeken bekeken en bediscussieerd. 

Daarna volgt de reflectie, die gevolgd wordt door de conclusie, aanbevelingen voor de praktijk en 

aanbeveling voor verder onderzoek. 

No process Beginning process Established process Managed process Optimizing process

Beheer 5 5 5 5 2

No process Beginning process Established process Managed process Optimizing process

Toegang 5 5 5 3 0
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5.1. Discussie – reflectie 
Bij de kwalificatie ‘Beheer’ waren de respondenten niet eensgezind over de relevantie. Drie van de 

vijf respondenten reageerden positief. De kwalificaties zijn gebaseerd op literatuuronderzoek dat is 

beschreven in hoofdstuk 2. Dit model is vooral gebaseerd op de bevindingen van Mosley et al. (2010) 

& Cain et al. (2018). De kwalificatie Beheer, die  door drie van de 5 respondenten relevant werd 

beschouwd komt voort uit Trope et al. (2007). Twee van de vijf respondenten vinden dat Beheer niet 

in een MM hoort. Wie of wat is beheer? Was vooral de vraag. Een ander vond dat beheer een 

mening is op detailniveau. Mogelijk heeft deze kwalificatie minder waarde in een MM over DG. Een 

reden kan zijn dat de kwalificaties uit meerdere bronnen komen en de samenhang in kwalificaties 

misten.  

Doordat er geen MM voor Privacy zijn is er bij dit onderzoek gebruik gemaakt van de vijf niveaus die 

Merkus (2015) heeft gebruikt in zijn onderzoek. De reden hiervoor is dat dit goed werkte. Bij de 

validatie van criteria kwam naar voren dat respondenten zich vooral in Managed process vaak niet 

herkenden. Enkele respondenten stellen dat zij de criteria niet herkenden, omdat ze de definiëring of 

de aansluiting op de praktijk misten. Maar het is interessant of respondenten in deze context het 

belang hiervan inzien. Ook zou het kunnen dat toekomstig onderzoek uitwijst dat voor Managed 

process en Optimizing process bij Veilig cybergedrag andere criteria gezocht moet worden.   

Tot slot scoorden de respondenten hun eigen organisatie. Hieruit bleek dat de organisatie best 

volwassen is op basis van het opgestelde DGPMM. Doordat vijf respondenten dit MM hebben 

ingevuld en gevalideerd, lijkt het opgestelde MM werkbaar op te kunnen scoren voor organisaties. 

Verder onderzoek kan uitwijzen of hier relevante kwalificaties kunnen worden toegevoegd en/of 

verder aangepast. Ook toont dit onderzoek aan dat deze kwalificaties een belangrijke rol spelen in 

DG. 

 

Reflectie 

Een sterk punt van dit onderzoek is dat de ethische aspecten goed zijn gewaarborgd. Er is goed 

zorggedragen voor de anonimiteit van respondenten. Dit DGPMM kan ook als meetinstrument 

worden gebruikt om de volwassenheid te meten binnen organisaties. Ook zijn met dit onderzoek 

nieuwe wetenschappelijke inzichten gekomen op het gebied van DG voor privacy. De verslaglegging 

is grondig gedaan, waardoor de betrouwbaarheid is verhoogd.  

Een minder sterk punt is dat door de beperkte tijd niet alle stappen van (Becker et al., 2009) & 

(Pöppelbuß & Röglinger, 2011) zijn uitgevoerd. Dit kan mogelijk een negatief effect hebben op de 

validiteit. Ook is verder onderzoek nodig waarmee dit onderzoek wordt bevestigd en een positief 

effect heeft op de externe validiteit. De case study is afgenomen binnen één organisatie, hierdoor is 

het onderzoek minder generaliseerbaar. Doordat er weinig MM bestaan voor privacy zijn de 

kwalificaties naar eigen inzicht, gebaseerd op literatuur, geselecteerd. Hierdoor neemt de 

constructvaliditeit af, omdat er geen zekerheid is dat gemeten is wat gemeten had moeten worden. 

Daarentegen zijn wel de stappen van (Becker et al., 2009) bij het ontwikkelen van het model en de 

design principes van (Pöppelbuß & Röglinger, 2011) aangehouden. Dit draagt weer bij aan de 

betrouwbaarheid van het onderzoek. 
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5.2. Conclusies 
Op basis van de onderzoeksresultaten uit hoofdstuk vier, kunnen de conclusies getrokken worden. 

Gebleken is dat DGPMM grotendeels toepasbaar is in de praktijk. Op de kwalificatie ‘Beheer’ zijn alle 

kwalificaties relevant bevonden. Over de gehele linie kun je concluderen dat voor bijna alle 

kwalificaties de respondenten zich konden vinden in de criteria. Behalve voor ‘Managed process’ 

voor Veilig cybergedrag en Overheidsvoorschriften en ‘Optimizing process’ voor Veilig cybergedrag. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat verder onderzoek nodig is voor deze criteria en kwalificatie. 

De volgende hoofdvraag is geformuleerd: 

‘Hoe kan de volwassenheid van Data Governance sub-domein privacy worden beoordeeld?’ 

Ter beantwoording van de hoofdvraag dienen eerste de onderstaande vragen te worden 

beantwoord. 

Deelvragen theoretisch: 

- Wat zijn volwassenheidsmodellen?  

Volwassenheidsmodellen zijn een middel om stapsgewijs voortgang te kunnen boeken binnen de 

organisatie (Van Steenbergen et al., 2010). Het kan worden gebruikt om de huidige volwassenheid 

van de organisatie te meten en om daarin verder te groeien (Becker et al., 2009). Een 

volwassenheidsmodel bestaat over het algemeen uit een aantal fases welke een logisch pad vormen 

in de ontwikkeling van het gekozen onderwerp of domein (Röglinger et al., 2012). 

- Hoe kan Privacy worden beschreven binnen DG? 

Er is tot op heden echter nog geen gemeenschappelijke definitie voor Privacy in de academische 

wereld. Daarom is voor dit onderzoek een eigen definitie van opgesteld, als onderdeel van DG: 

‘Privacy binnen DG is het beschermen van gegevens in overeenstemming met privacy- en 

vertrouwelijkheidsregels die verwijzen naar het beleid, de praktijken en controleregels die in de 

organisatie worden gebruikt om risico's te beperken en alle gegevensactiva te beschermen.’ 

- Hoe ziet het volwassenheidsmodel voor privacy eruit? 

Tot op heden is er geen volwassenheidsmodel voor Privacy als onderdeel van DG. Om een 

wetenschappelijk verantwoorde ontwerpmethode te gebruiken voor het opstellen van een 

volwassenheidsmodel, is er gebruik gemaakt van de stappen van Becker et al. (2009) en van 

Pöppelbuß and Röglinger (2011). Becker et al. (2009) richt zich vooral op het ontwerpproces en 

Röglinger et al. (2012) richten zich op de ontwerpcriteria (Design Principles). Beide methodes zijn 

wetenschappelijke methodes, die stapsgewijs ondersteuning bieden bij het ontwerpen van het MM. 

De kwalificaties zijn gebaseerd op de gevonden literatuur. Deze zijn door vijf experts relevant geacht, 

met uitzondering op één kwalificatie, namelijk ‘Beheer’. De 2 respondenten stelden dat het niet 

relevant is om beheer in een MM te zetten, want de respondent vroeg af, wie of wat is beheer? De 

andere respondent vindt dat beheer een mening is op detailniveau. Het is belangrijk om verder 

onderzoek te doen naar deze kwalificatie. 

Hiermee is vastgesteld hoe een volwassenheidsmodel eruit moet zien voor Privacy als onderdeel van 

DG. 

- Wat zijn relevante beoordelingscriteria voor privacy in DG? 
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Omdat dit onderzoek versterkend en aanvullend is op het DGMM van Merkus (2015), is er gebruik 

gemaakt van de volwassenheidsniveaus uit het DGMM van (Merkus, 2015). Volwassenheidsmodellen 

bestaan uit diverse kwalificaties over verschillende niveaus. De niveaus lopen van laag (No Process) 

naar een hoog niveau (Optimizing process).   

 

De deelvraag voor het empirisch onderzoek is:  

- Is het theoretisch ontwikkeld model voldoende relevant en bruikbaar in de praktijk? 

De kwalificaties van dit onderzoek zijn relevant voor het meten van de volwassenheid voor Privacy 

als onderdeel van DG. Na het toepassen van de kwalificaties op de niveaus en het ontwikkelen van de 

criteria is de relevantie onderzocht. De respondenten hebben per criterium beoordeeld of deze wel 

of niet relevant is. Bij de validatie van criteria kwam naar voren dat respondenten zich vooral in 

'Managed process’ niet herkenden. Enkele respondenten stellen dat zij de criteria niet herkenden, 

omdat ze vaak de definiëring of de aansluiting op de praktijk misten. Ook zou het kunnen dat 

toekomstig onderzoek uitwijst dat voor Managed process en bij Optimizing process voor Veilig 

cybergedrag andere criteria opgesteld moeten worden. Voor bijna alle criteria geldt dat er minder 

twijfels waren naarmate het maturity niveau hoger werd. Dit heeft verschillende mogelijke 

verklaringen. Het kan zijn dat het maturity niveau van de organisatie aan de hoge kant is waardoor 

de respondenten zich simpelweg herkennen in de criteria voor de hogere niveaus. Om het model 

verder te valideren is het nodig om het empirisch bewijs te versterken. Dit kun je doen door 

semigestructureerde interviews af te nemen binnen een casestudy. 

Op basis van de deelconclusies kan de hoofdvraag beantwoord worden: ‘Hoe kan de volwassenheid 

van Data Governance sub-domein privacy worden beoordeeld?’ 

Vanuit de wetenschappelijke literatuur ontwikkelde DGPMM kan met semigestructureerde 

interviews de DG maturity voor de subdomein Privacy worden gemeten. Hierbij wordt per 

kwalificatie en bijbehorende criteria de relevantie bepaald in combinatie met voorbeelden van 

experts uit de praktijk. Daardoor kan het DGPMM worden getoetst op relevantie van de kwalificaties 

en criteria. De kwalificaties worden vervolgens beoordeeld met een score van de volwassenheid van 

de organisatie. Door de waarom vraag te stellen kan de organisatievolwassenheid bevestigd worden. 

Hierdoor is het DGPMM een relevant, valide en een betrouwbaar meetinstrument waarmee DG-

volwassenheid van Privacy gemeten kan worden. 

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk  
Organisaties die inzicht willen krijgen in hun volwassenheid van Privacy als onderdeel van DG, 

kunnen gebruik maken van dit model. Dit MM dient nog wel nader onderzocht en bevestigd worden. 

Organisaties krijgen middels dit MM een hulpmiddel waarmee DG-volwassenheid op het gebied van 

Privacy in kaart wordt gebracht en verder hierop kunnen anticiperen. 

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
 

- Ter verhoging van de externe validiteit wordt aanbevolen om dit model bij meerdere cases te 

valideren.  
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- Onderzoekers kunnen verder onderzoek naar Privacy binnen DG. Hierbij kan gekeken worden 

naar andere wetenschappelijke modellen om de volwassenheid van organisaties te 

beoordelen. 

 

- Verder onderzoek naar de kwalificatie ‘beheer’. De definitie en opbouw van de kwalificatie 

werkte verwarrend. Hierdoor hebben experts suggesties gedaan om de definitie meer in lijn 

te brengen met de criteria. 
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Bijlage 1: Systematisch uitvoeren literatuuronderzoek 

 
Bron: (Okoli & Schabram, 2010) 
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Bijlage 2: Procedure ontwikkelen volwassenheidsmodel  

 
 
Bron: (Becker et al., 2009) 
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Bijlage 3: Een raamwerk van algemene ontwerpprincipes voor 

volwassenheidsmodellen 

 
Bron: (Pöppelbuß & Röglinger, 2011) 
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Bijlage 4: Totstandkoming volwassenheidsniveaus 
Voor het vaststellen van de volwassenheidsniveaus wordt er gebruik gemaakt van het model van 

(Merkus, 2015). 

Tabel 7: literatuuroverzicht van gebruikte volwassenheidsniveaus (Merkus, 2015). 

Luftman (2003) Without 
process 

Beginning 
process 

Established 
process 

Improved 
process 

Optimal 
process 

Curley (2008) Unmanaged Basic Intermediate Advanced Optimizing 

Gregory (2011) Aware Reactive Proactive Managed Optimal 

Otto (2013) Nothing has 
been done 

Same 
approaches 

Full 
deployment 

Structured 
review 

Systematic 
measurement 

Rifae (2009) Ad hoc Repeatable Defined Managed Optimized 

Pee (2009) Initial Aware Defined Managed Optimizing 

Carcary (2013) Initial  basic Intermediate Advanced Optimizing 

Fath (2013) - Presence Interaction Transaction Integration 

Batenburg 
(2014) 

Forming Developing Normalized Established Optimized 

Gekozen 
formulering 

No process Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process 
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Bijlage 5: Ontwikkeling volwassenheidsmodel 
Voor het ontwikkelen van het model is gebruik gemaakt van de design principes van (Pöppelbuß & 

Röglinger, 2011). 

• Principe 1.1: Basisinformatie dient gedocumenteerd te worden. 

a) Het domein waarin het model gebruikt kan worden zijn organisaties waarin gebruik gemaakt 

wordt van DG. Het maakt niet uit of deze organisaties publiek of privaat zijn.  

b) Het doel van het MM is om de volwassenheid van Privacy als sub dimensie van DG te meten.  

c) De doelgroep zijn organisaties welke geïnteresseerd zijn in te weten hoe zij scoren qua 

volwassenheid over dit onderwerp.  

d) In het onderzoek wordt de entiteit Data Governance onderzocht, een proces.  

e) Het verschil tussen dit model en andere modellen is dat op dit moment er nog geen MM 

bestaat voor Privacy, ook niet als sub dimensie van DG.  

f) Op dit moment heeft het toekomstige model nog geen validatie ondergaan.  

 

• Principe 1.2: Definities van constructies die betrekking hebben op volwassenheid. 

a) Voor de dimensies is er voor gekozen om de dimensies uit tabel 5 aan te houden. 

b) Omdat dit onderzoek versterkend en aanvullend is op het Data Governance Maturity Model 

van Merkus (2015), zal gebruik worden gemaakt van de volwassenheidsniveaus uit het DGMM van 

(Merkus, 2015). Hieronder een beschrijving van volwassenheidsniveaus. 

Beschrijving volwassenheidsniveau 

1. No process Niet aanwezig, ad hoc, onbewust 

2. Beginning process Niet volwassen, bewust, in ontwikkeling 

3. Established process Mate van gevorderde volwassenheid, ontwikkeld, proactief 

4. Managed process Volwassen, gevorderd, gemanaged, meer bewust 

5. Optimizing process Uiterste mate van volwassenheid, geautomatiseerd, geoptimaliseerd, 
geïntegreerd, continue verbetering.  

Tabel 8: omschrijving volwassenheidsniveaus volgens DGMM Boomgaarden (2020) en Merkus (2015) 

Op dit moment zag het model er als volgt uit: 

Het volwassenheidsmodel 

Data Governance MM voor Privacy 

Dimensie 
Kwalificaties 

No 
process 

Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process 

Privacy Gegevensbeveiliging           

  Beleid           

  Procedures           

  Veilig cybergedrag           

  Onderhoud software           

  Overheidsvoorschriften           
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  Beheer           

  Toegang           

 

c) De hierboven omschreven niveaus zorgen voor granulariteit op een hoog abstractieniveau.   

d) Bij het onderste niveau is er no proces. Vanaf daar worden de stappen gevolgd tot en met 

optimizizng process 

 

• Principe 1.3: Definities van constructies die betrekking hebben op het domein of onderwerp.   

De lijst met definities is te vinden in hoofdstuk 2. 

 

• Principe 1.4: Gerichte documentatie van de doelgroep. 

 

Hiervoor wordt dit document gebruikt.  

 

• Principe 2.1: Het opstellen van beoordelingscriteria voor elk volwassenheidsniveau. 

Onderstaand is het model waarbij er per cel criteria toegevoegd zijn:  
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• Principe 2.2: Het opstellen van beoordelingsmethodes, gericht op de doelgroep. 

a) Voor het meten van de volwassenheid, wordt er gebruik gemaakt van het interviewprotocol. 

Het is hierbij van belang dat op elke vraag Ja of Nee wordt geantwoord en dat er vervolgens ook 

wordt uitgelegd waarom.  

b) Bij het beoordelen van de criteria wordt gebruik gemaakt van het interviewprotocol, waarbij 

wordt gevraagd of deze relevant is of niet. Bij iedere vraag moet worden duidelijk gemaakt worden 

waarom wel of niet.  

c) Het advies is om de criteria niet aan te passen, zonder dat een expert echt aangeeft dat het 

nodig is.  

d) Er is nog geen eerdere toepassing geweest. 

 

Concept van overdracht 

Voor het delen van het uiteindelijke model is gekozen om het te delen via Outlook e-mail. Het 

interviewprotocol is terug te vinden in bijlage 6. Dit protocol is een handvat voor het invullen en 

samenvatten van het interview. Het model wordt van tevoren gedeeld middels de mail met de 

respondent. 

 

Evaluatie 

Voor de evaluatie wordt er een case study uitgevoerd met semigestructureerde interviews. 
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Bijlage 6: Interviewprotocol 
 

Interviewprotocol 
In deze bijlage wordt het interviewprotocol beschreven. Het interviewprotocol bestaat uit de 

volgende aspecten: 

1. Interview 

2. Toestemmingsverklaring: informed consent 

3. Informatiebrief 

4. Volwassenheidsmodel 

5. Verklaring eigen werk 

6. Samenvatting interview uitkomsten, getekend door respondent 
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1. Toestemmingsverklaring: informed consent 

Onderzoeksproject: Op basis van literatuuronderzoek wordt een volwassenheidsmodel ontworpen 

voor de dimensie Privacy van Data Governance. Door het doen van een empirisch onderzoek wordt 

het model getoetst en gevalideerd in de praktijk en tevens ook de validiteit en compleetheid 

gewaarborgd. 

Onderzoeksteam: Ömer Karaca 

• Ik ben over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de schriftelijke informatie (versiecode: 1) 

gelezen.  

• Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen.  

• Ik heb over mijn deelname aan het onderzoek kunnen nadenken.  

• Ik begrijp dat ik op elk moment uit het onderzoek kan stappen en ik hoef daar geen reden 

voor op te geven. 

• Ik geef toestemming voor het gebruik van de gegevens die tijdens dit onderzoek zijn 

verzameld ten behoeve van dit wetenschappelijk onderzoek en ik kan deze toestemming te 

allen tijde intrekken. 

• Ik begrijp dat alle informatie die ik in verband met dit onderzoek geef, anoniem zal worden 

verzameld en niet zal terugleiden naar mij of mijn organisatie. 

• Ik begrijp dat de verzamelde (geanonimiseerde) gegevens gedurende 10 jaar op een veilige 

wijze worden bewaard door de Open Universiteit.  

 

Als u de bovenstaande punten heeft gelezen en ermee instemt deel te nemen aan het onderzoek, 

tekent u dit toestemmingsformulier hieronder. 

 

Handtekening:   

Naam:    

Datum:    

  

Ondergetekende, afstudeerder, verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel schriftelijk als 

mondeling over het bovenvermelde onderzoek is geïnformeerd. Ik verklaar dat ik bereid ben zo goed 

mogelijk te antwoorden op alle vragen die zich in verband met het onderzoek voordoen. 

 

Handtekening:   

Naam: Ömer Karaca   

Datum:    
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1. Informatiebrief  
 

Geachte heer/ mevrouw, 

We vragen u om deel te nemen aan een wetenschappelijk afstudeeronderzoekonderzoek: Deelname 

is vrijwillig. Om u te kunnen laten deelnemen, hebben we uw schriftelijke toestemming nodig.  

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek 

inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de afstudeerder uitleg als u vragen heeft. U kunt 

ook de hoofdonderzoeker, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende 

informatie vragen. 

1. Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om op basis van literatuuronderzoek een volwassenheidsmodel te 

ontwerpen voor de dimensie Privacy van Data Governance. Door het doen van een empirisch 

onderzoek wordt het model getoetst en gevalideerd in de praktijk en tevens ook de validiteit en 

compleetheid gewaarborgd. Hierna kunnen aanbevelingen plaatsvinden. 

 

2. Achtergrond van het onderzoek 

Het gebruik van data bij het nemen van onder andere strategische beslissingen is een steeds vaker 

voorkomend item (Abraham, Brocke, & Schneider, 2019; Alhassan, Sammon, & Daly, 2016; Hüner, 

Ofner, & Otto, 2009; Khatri & Brown, 2010). Een datalek van privacygevoelige gegevens kan leiden 

tot fysieke, materiële en/of immateriële schade, zoals reputatieschade en klantverlies (Martin, 

Borah, & Palmatier, 2017). Data Governance (hierna: DG) wordt daarom met de dag belangrijker in 

ondernemingen en overheidsinstellingen (Haneem, Kama, Taskin, Pauleen, & Bakar, 2019). 

Organisaties gebruiken volwassenheidsmodellen voor DG om de huidige situatie in kaart te brengen. 

Er zijn een aantal volwassenheidsmodellen ontwikkeld waar organisaties gebruik van kunnen maken. 

Deze modellen zijn een middel om stapsgewijs voortgang te kunnen boeken binnen de organisatie 

(Van Steenbergen, Bos, Brinkkemper, Van De Weerd, & Bekkers, 2010). Het kan bijvoorbeeld worden 

gebruikt om de huidige volwassenheid van de organisatie te meten om daarin verder te groeien 

(Becker, Knackstedt, & Pöppelbuß, 2009). Dit onderzoek beoogt het sub-domein Privacy in het 

DGMM van Merkus (2020) uit te breiden om beter inzicht te verkrijgen in Privacy, een belangrijk 

aspect van Data Governance.   

 

3. Wat betekent deelname en wat wordt er van u verwacht? 

Deelname aan dit onderzoek zorgt ervoor om een ontwikkelde MM te valideren in de praktijk en een 

duidelijke beschrijving van hoe je een volwassenheidsmodel maakt en hoe je dit toetst in de praktijk. 

Er wordt van u verwacht dat u tussen de 60 en 90 minuten de tijd heeft om het model volledig door 

te nemen en dat u zo volledig mogelijk de vragen beantwoord.  

4. Mogelijke voor- en nadelen 

Een voordeel van dit onderzoek is het ontwerpen van een volwassenheidsmodel dat toepasbaar is 
binnen organisaties en de DG naar een hoger niveau te tillen. Zo dat verscheidene organisaties 
gebruik kunnen maken van dit model. Uit onderzoek naar Data Governance MM is gebleken dat er 
vraag is naar verdieping in de domeinen van het model. Ook bestaat er nog geen model waarmee de 
DG Maturity met Privacy als dimensie kan worden gemeten binnen organisaties. 
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5.  Als u niet wilt deelnemen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen heeft 

dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, 

ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment 

zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek, tenzij u ervoor kiest om ook de 

gegevens die u hebt verstrekt, in te trekken. 

6. Einde van het onderzoek 

Uw deelname aan het onderzoek eindigt wanneer [door de onderzoeker af te ronden]. Het hele 

onderzoek is klaar als alle deelnemers klaar zijn. Na verwerking van alle gegevens informeert de 

afstudeerder u over de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer binnen 4 

maanden na uw deelname. 

7. Gebruik en opslag van uw gegevens 

Voor dit onderzoek worden persoonlijke gegevens verzameld, gebruikt en opgeslagen. Het gaat hier 

om voornaam, achternaam, leeftijd en functie. Het verzamelen, gebruiken en opslaan van uw 

gegevens is noodzakelijk om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen 

beantwoorden. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de afstudeerbegeleiders. De 

gegevens die worden gedeeld, bevatten geen informatie die tot u of uw organisatie herleidbaar is. 

Daarnaast zijn gegevens die gebruikt worden in rapporten en publicaties die betrekking hebben op 

het onderzoek niet tot u of uw organisatie te herleiden. 

8. Vertrouwelijkheid van uw gegevens 

Om uw privacy te beschermen, krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u 

onmiddellijk kunnen identificeren, worden weggelaten. Uw gegevens worden op deze manier 

gecodeerd. De sleutel van de code wordt veilig opgeslagen door de afstudeerder. Alleen de 

afstudeerder en de directe afstudeerbegeleider hebben toegang tot de onversleutelde informatie.  

9. Toegang tot uw gegevens voor controle 

Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare manier is uitgevoerd, kunnen leden 

van een visitatiecommissie de versleutelde informatie inzien. 

10. Duur van de gegevensopslag 

Uw (geanonimiseerde) gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit. 

11. Meer informatie over uw rechten bij de verwerking van gegevens 

Voor algemene informatie over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens kunt u de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open 

Universiteit is te vinden op www.ou.nl/privacy. 

12. Heeft u vragen? 

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de afstudeerder of de hoofdonderzoeker. 

13. Ondertekening van het toestemmingsformulier 

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit 

onderzoek. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en 
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instemt met deelname aan het onderzoek. Zowel uzelf als de afstudeerder ontvangen een getekende 

versie van deze toestemmingsverklaring. 

 

Ömer Karaca 

omerkaraca@live.nl  

 

 

Afstudeerbegeleider 

Jan Merkus 

Jan.merkus@ou.nl 

 

  

mailto:omerkaraca@live.nl
mailto:Jan.merkus@ou.nl
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2. Interviewformulier 

Het volwassenheidsmodel 

Data Governance MM voor Privacy 

Dimensie 
Kwalificaties 

No 
process 

Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process 

Privacy Gegevensbeveiliging           

  Beleid           

  Procedures           

  Veilig cybergedrag           

  Onderhoud software           

  Overheidsvoorschriften           

  Beheer           

  Toegang           

 

Beschrijving volwassenheidsniveau 

No process Niet aanwezig, ad hoc, niet formeel 

Beginning process Reactief, initieel, op papier 

Established process Basis, organisatie overschrijdend, geformaliseerd 

Managed process Gemeten, bewaakt, gecontroleerd en geanalyseerd 

Optimizing process Diep geïntegreerd, geautomatiseerd, beoordeeld en 
voortdurend verbeterd.  
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Het model ingevuld met volwassenheidsniveaus.  

Data Governance Maturity Model voor Privacy  

 

Kwalificaties No process Beginning process Established process Managed process Optimizing process 

Dimensie 

 
Niet aanwezig, ad 

hoc, onbewust 

Niet volwassen, 

bewust, in 

ontwikkeling 

Mate van 

gevorderde 

volwassenheid, 

ontwikkeld, 

proactief 

Volwassen, 

gevorderd, 

gemanaged, meer 

bewust 

Uiterste mate van 

volwassenheid, 

geautomatiseerd, 

geoptimaliseerd, 

geïntegreerd, continue 

verbetering. 

Privacy 

Gegevensbeveiliging 

Er is geen 

gegevensbeveiliging 

aanwezig. 

Gegevensbeveiliging 

is in bepaalde mate 

bekend. 

Gegevensbeveiliging 

is ontwikkeld, 

bekend en 

beschreven. 

Gegevensbeveiliging 

bekend, beschreven 

en er wordt op 

gemanaged. 

Gegevensbeveiliging is 

geautomatiseerd, 

geïntegreerd en wordt 

continue verbeterd. 

  

Beleid 
Er is geen beleid 

aanwezig. 

Beleid op gebied van 

privacy is in 

ontwikkeling. 

Beleid is ontwikkeld, 

bekend en 

beschreven. 

Beleid is bekend, 

beschreven en er 

wordt op 

gemanaged. 

Beleid is geautomatiseerd, 

geïntegreerd en wordt 

continue verbeterd. 

  

Procedures 

Er zijn geen 

procedures 

aanwezig. 

Procedures zijn in 

bepaalde mate 

bekend. 

Procedures zijn 

ontwikkeld, bekend 

en beschreven. 

Procedures zijn 

bekend, beschreven 

en er wordt op 

gemanaged. 

Procedures zijn 

geautomatiseerd, 

geïntegreerd en wordt 

continue verbeterd. 

  

Veilig cybergedrag 

Veilig cybergedrag 

wordt niet 

nageleefd. 

Veilig cybergedrag is 

in bepaalde mate 

bekend en wordt 

bewust nageleefd. 

Veilig cybergedrag is 

ontwikkeld, bekend, 

beschreven en 

wordt proactief 

nageleefd. 

Veilig cybergedrag is 

bekend, beschreven 

en er wordt op 

gemanaged. Ook 

wordt het bewust 

nageleefd. 

Veilig cybergedrag is 

geautomatiseerd, 

geïntegreerd en wordt 

continue verbeterd. Ook 

wordt het continue 

nageleefd. 

  

Onderhoud software 

Er is wordt geen 

onderhoud aan 

software 

uitgevoerd. 

Onderhoud aan 

software is in 

ontwikkeling en 

wordt bewust 

uitgevoerd. 

Onderhoud aan 

software is 

ontwikkeld, bekend, 

beschreven en 

wordt proactief 

uitgevoerd. 

Onderhoud aan 

software is bekend, 

beschreven en er 

wordt op 

gemanaged. Ook 

wordt het bewust 

uitgevoerd. 

Onderhoud aan software 

is geautomatiseerd, 

geïntegreerd en wordt 

continue verbeterd. Ook 

wordt het continue 

uitgevoerd. 

  

Overheidsvoorschrif

ten 

Er zijn geen 

overheidsvoorschrif

ten aanwezig. 

Overheidsvoorschrif

ten zijn in bepaalde 

mate bekend. 

Overheidsvoorschrif

ten zijn ontwikkeld, 

bekend en 

beschreven.  

Overheidsvoorschrif

ten zijn bekend, 

beschreven en er 

wordt op 

gemanaged.  

Overheidsvoorschriften 

zijn geautomatiseerd, 

geïntegreerd en wordt 

continue verbeterd.  

  

Beheer 
Er is geen beheer 

aanwezig. 

Beheer is in 

bepaalde mate 

bekend. 

Beheer is 

ontwikkeld, bekend 

en beschreven. 

Beheer is bekend, 

beschreven en er 

wordt op 

gemanaged. 

Beheer is 

geautomatiseerd, 

geïntegreerd en wordt 

continue verbeterd. 

  

Toegang 

Er zijn geen 

legitieme 

toegangsbehoeften 

aanwezig. 

Legitieme 

toegangsbehoeften 

zijn in bepaalde 

mate bekend. 

Legitieme 

toegangsbehoeften 

zijn ontwikkeld, 

bekend en 

beschreven. 

Legitieme 

toegangsbehoeften 

zijn bekend, 

beschreven en er 

wordt op 

gemanaged. 

Legitieme 

toegangsbehoeften zijn 

geautomatiseerd, 

geïntegreerd en wordt 

continue verbeterd. 
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Begrippenlijst 

Kwalificaties Omschrijving Bron 

Gegevens 
beveiliging 

Gegevensbeveiliging omvat de planning, ontwikkeling 
en uitvoering van beveiligingsbeleid en procedures om 
de juiste authenticatie, autorisatie, toegang en 
controle van gegevens en informatiemiddelen te 
bieden. 

Mosley et al. 
(2010) 

Beleid Privacy, gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid 
verwijst naar het beleid, de praktijken en 
controleregels die in de organisatie worden gebruikt 
om risico's te beperken en alle gegevensactiva te 
beschermen. 

(Marchildon, 
Bourdeau, 
Hadaya, & 
Labissière, 
2018).  

Procedures Procedures om de juiste authenticatie, autorisatie, 
toegang en controle van gegevens en 
informatiemiddelen te bieden. 

(Mosley et al., 
2010) 

Veilig  
cybergedrag 

Mensen die zich online veilig gedragen, houden zich 
aan “gouden” regels (best practices) en beschermen 
hun persoonlijke gegevens. Zij vermijden bijvoorbeeld 
onveilige websites, voorkomen dat ze klikken op 
onbetrouwbare hyperlinks, gebruiken sterke 
wachtwoorden en houden hun technische 
veiligheidsmaatregelen up-to-date. 

(Cain, Edwards, 
& Still, 2018) 

Onderhoud 
software 

Delen van persoonlijke gegevens, gebruik van 
wachtwoorden, opslaan van belangrijke bestanden, 
updates installeren, gebruik van beveiligingssoftware 
en omgaan met bijlagen en hyperlinks in e-mails. 

(Cain et al., 
2018; Crossler, 
Bélanger, & 
Ormond, 2019) 

Overheids-
voorschriften 

Er zijn overheidsvoorschriften om de belangen van 
bepaalde belanghebbenden te beschermen. 
Regelgeving heeft verschillende doelen. Sommige 
beperken de toegang tot informatie, terwijl andere 
zorgen voor openheid, transparantie en 
verantwoording. 

Mosley et al., 
(2010) 

Beheer Elk bedrijf dat er niet in slaagt om een uitgebreide 
gegevensbeveiliging te beheren en onderhouden en 
regelmatig controleren programma, loopt een 
verhoogd risico. 

(Trope, Power, 
Polley, & 
Morley, 2007) 

Toegang Bij het beveiligen van gegevens moeten organisaties 
ook legitieme toegang mogelijk maken. 
Bedrijfsprocessen vereisen dat individuen in bepaalde 
rollen toegang hebben tot gegevens, deze kunnen 
gebruiken en onderhouden. 

Mosley et al. 
(2010) 
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De deelvragen voor het empirisch onderzoek zijn:  

- Is het theoretisch ontwikkeld model voldoende bruikbaar in de praktijk? 

- Hoe valide is de schaal van het ontwikkelde meetinstrument? 

Om deze empirische deelvragen te kunnen beantwoorden, worden er aan 5 experts gevraagd om het 

DGMMP V0.1 binnen de eigen organisatie te beoordelen. Voor alle elementen van Privacy worden de 

onderstaande vragen gesteld: 

Interviewvragen:  

• Is deze kwalificatie relevant en waarom? 

• Hoe kan deze kwalificatie beter worden geformuleerd en waarom? 

• Is de volwassenheidsniveau criteria relevant en waarom? 

• Hoe kan deze volwassenheidsniveau criteria beter worden geformuleerd en waarom? 

• Welk volwassenheidsniveau is relevant en waarom? 
 
Vraag na afronding toetsing van relevantie van kwalificatie, volwassenheidsniveaus en criteria: 

• Zijn er nog kwalificaties in het DGMM voor Privacy die ontbreken? Als dit wel het geval is, 
dan worden deze toegevoegd als verbeterpunt. Wanneer dit niet het geval is, zal dit als punt 
worden beschouwd voor vervolgonderzoek.  

 
Bij alle vragen wordt een waaromvraag gesteld en aanvulling op Argument, om zo tot 

praktijkvoorbeelden en argumenten te komen.  
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Relevantie, duidelijkheid en volledigheid kwalificaties 

Kwalificaties Omschrijving Bron 

Gegevens Gegevensbeveiliging omvat de planning, ontwikkeling en uitvoering van 
beveiligingsbeleid en procedures om de juiste authenticatie, autorisatie, 

toegang en controle van gegevens en informatiemiddelen te bieden. 

Mosley et al. 
(2010) beveiliging 

Duidelijk en 
volledig? 

 

Argument  

Kwalificatie 
relevant? 

 

Argument   

Beleid 
Privacy, gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid verwijst naar het beleid, de 
praktijken en controleregels die in de organisatie worden gebruikt om risico's 
te beperken en alle gegevensactiva te beschermen. 

(Marchildon, 
Bourdeau, 
Hadaya, & 
Labissière, 
2018). 

Duidelijk en 
volledig? 

 

Argument  

Kwalificatie 
relevant? 

 

Argument   

Procedures 
Procedures om de juiste authenticatie, autorisatie, toegang en controle van 
gegevens en informatiemiddelen te bieden. 

(Mosley et 
al., 2010) 

Duidelijk en 
volledig? 

 

Argument  

Kwalificatie 
relevant? 

 

Argument   

Veilig Mensen die zich online veilig gedragen, houden zich aan “gouden” regels 
(best practices) en beschermen hun persoonlijke gegevens. Zij vermijden 
bijvoorbeeld onveilige websites, voorkomen dat ze klikken op onbetrouwbare 
hyperlinks, gebruiken sterke wachtwoorden en houden hun technische 
veiligheidsmaatregelen up-to-date. 

(Cain, 
Edwards, & 
Still, 2018) 

cybergedrag 

Duidelijk en 
volledig? 

 

Argument  

Kwalificatie 
relevant? 

 

Argument   

Onderhoud 
software 

Delen van persoonlijke gegevens, gebruik van wachtwoorden, opslaan van 
belangrijke bestanden, updates installeren, gebruik van beveiligingssoftware 
en omgaan met bijlagen en hyperlinks in e-mails. 

(Cain et al., 
2018 ; 
Crossler, 
Bélanger, & 
Ormond, 
2019) 
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Duidelijk en 
volledig? 

 

Argument  

Kwalificatie 
relevant? 

 

Argument   

Overheids-
voorschriften 

Er zijn overheidsvoorschriften om de belangen van bepaalde 
belanghebbenden te beschermen. Regelgeving heeft verschillende doelen. 
Sommige beperken de toegang tot informatie, terwijl andere zorgen voor 
openheid, transparantie en verantwoording. 

Mosley et 
al., (2010) 

Duidelijk en 
volledig? 

 

Argument  

Kwalificatie 
relevant? 

 

Argument   

Beheer 
Elk bedrijf dat er niet in slaagt om een uitgebreide gegevensbeveiliging te 
beheren en onderhouden en regelmatig controleren programma, loopt een 
verhoogd risico. 

(Trope, 
Power, 
Polley, & 
Morley, 
2007) 

Duidelijk en 
volledig? 

 

Argument  

Kwalificatie 
relevant? 

 

Argument   

Toegang 
Bij het beveiligen van gegevens moeten organisaties ook legitieme toegang 
mogelijk maken. Bedrijfsprocessen vereisen dat individuen in bepaalde rollen 
toegang hebben tot gegevens, deze kunnen gebruiken en onderhouden. 

Mosley et al. 
(2010) 

Duidelijk en 
volledig? 

 

Argument  

Kwalificatie 
relevant? 

 

Argument   
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Resultaten criteria volwassenheidsniveaus 

Dimensie: Privacy Volwassenheidsniveaus met criteria 

Kwalificaties No process 
Beginning 
process 

Established 
process 

Managed 
process 

Optimizing 
process 

Gegevensbeveiliging 
Er is geen 
gegevensbeveiliging 
aanwezig. 

Gegevensbeveiliging 
is in bepaalde mate 
bekend. 

Gegevensbeveiliging 
is ontwikkeld, bekend 
en beschreven. 

Gegevensbeveiliging 

bekend, beschreven 

en er wordt op 

gemanaged. 

Gegevensbeveiliging 
is geautomatiseerd, 
geïntegreerd en 
wordt continue 
verbeterd. 

Score kwalificatie op 
de organisatie. 
Ja/nee 

     

Toelichting      

Relevantie criteria           

Argument           

Beleid 
Er is geen beleid 
aanwezig. 

Beleid op gebied van 
privacy is in 
ontwikkeling. 

Beleid is ontwikkeld, 
bekend en 
beschreven. 

Beleid is bekend, 

beschreven en er 

wordt op 

gemanaged. 

Beleid is 
geautomatiseerd, 
geïntegreerd en 
wordt continue 
verbeterd. 

Score kwalificatie op 
de organisatie. 
Ja/nee 

     

Toelichting      

Relevantie criteria           

Argument           

Procedures 
Er zijn geen 
procedures 
aanwezig. 

Procedures zijn in 
bepaalde mate 
bekend. 

Procedures zijn 
ontwikkeld, bekend 
en beschreven. 

Procedures zijn 
bekend, beschreven 
en er wordt op 
gemanaged. 

Procedures zijn 
geautomatiseerd, 
geïntegreerd en 
wordt continue 
verbeterd. 

Score kwalificatie op 
de organisatie. 
Ja/nee 

     

Toelichting      

Relevantie criteria           

Argument           

Veilig cybergedrag 
Veilig cybergedrag 
wordt niet nageleefd. 

Veilig cybergedrag is 
in bepaalde mate 
bekend en wordt 
bewust nageleefd. 

Veilig cybergedrag is 
ontwikkeld, bekend, 
beschreven en wordt 
proactief nageleefd. 

Veilig cybergedrag is 
bekend, beschreven 
en er wordt op 
gemanaged. Ook 
wordt het bewust 
nageleefd. 

Veilig cybergedrag is 
geautomatiseerd, 
geïntegreerd en 
wordt continue 
verbeterd. Ook wordt 
het continue 
nageleefd. 

Score kwalificatie op 
de organisatie. 
Ja/nee 

     

Toelichting      

Relevantie criteria           

Argument           

Onderhoud software 
Er is wordt geen 
onderhoud aan 
software uitgevoerd. 

Onderhoud aan 
software is in 
ontwikkeling en 
wordt bewust 
uitgevoerd. 

Onderhoud aan 
software is 
ontwikkeld, bekend, 
beschreven en wordt 
proactief uitgevoerd. 

Onderhoud aan 

software is bekend, 

beschreven en er 

wordt op 

gemanaged. Ook 

Onderhoud aan 
software is 
geautomatiseerd, 
geïntegreerd en 
wordt continue 
verbeterd. Ook wordt 
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wordt het bewust 

uitgevoerd. 

het continue 
uitgevoerd. 

Score kwalificatie op 
de organisatie. 
Ja/nee 

     

Toelichting      

Relevantie criteria           

Argument           

Overheidsvoorschrift
en 

Er zijn geen 
overheidsvoorschrift
en aanwezig. 

Overheidsvoorschrift
en zijn in bepaalde 
mate bekend. 

Overheidsvoorschrift
en zijn ontwikkeld, 
bekend en 
beschreven.  

Overheidsvoorschrift

en zijn bekend, 

beschreven en er 

wordt op 

gemanaged.  

Overheidsvoorschrift
en zijn 
geautomatiseerd, 
geïntegreerd en 
wordt continue 
verbeterd.  

Score kwalificatie op 
de organisatie. 
Ja/nee 

     

Toelichting      

Relevantie criteria           

Argument           

Beheer 
Er is geen beheer 
aanwezig. 

Beheer is in bepaalde 
mate bekend. 

Beheer is ontwikkeld, 
bekend en 
beschreven. 

Beheer is bekend, 

beschreven en er 

wordt op 

gemanaged. 

Beheer is 
geautomatiseerd, 
geïntegreerd en 
wordt continue 
verbeterd. 

Score kwalificatie op 
de organisatie. 
Ja/nee 

     

Toelichting      

Relevantie criteria           

Argument           

Toegang 
Er zijn geen legitieme 
toegangsbehoeften 
aanwezig. 

Legitieme 
toegangsbehoeften 
zijn in bepaalde mate 
bekend. 

Legitieme 
toegangsbehoeften 
zijn ontwikkeld, 
bekend en 
beschreven. 

Legitieme 

toegangsbehoeften 

zijn bekend, 

beschreven en er 

wordt op 

gemanaged. 

Legitieme 
toegangsbehoeften 
zijn geautomatiseerd, 
geïntegreerd en 
wordt continue 
verbeterd. 

Score kwalificatie op 
de organisatie. 
Ja/nee 

     

Toelichting      

Relevantie criteria           

Argument           
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5. Verklaring eigen werk 

 

 

 

 

 


