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Abstract
Digitalisering van het zorgaanbod is een belangrijke ontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg voor het
betaalbaar, toegankelijk en voldoende van kwaliteit houden van zorgverlening. De toepassing, het gebruik én
het succes van digitale technologie blijft echter al geruime tijd achter bij de verwachtingen. Om te profiteren
van digitale technologie, moeten organisaties een digitale strategie formuleren. Enterprise architectuur (EA) is
waardevol bij strategieformulering en implementatie van digitale technologie. Hiervoor stellen enterprise
architecten EA-artifacts op, die helpen bij de communicatie tussen business- en IT-stakeholders. Er is echter
onvoldoende begrip hoe digitale transformatie-projecten een bijdrage kunnen leveren aan EA-artifacts. Het doel
van dit onderzoek is vast te stellen welke elementen uit het strategisch planningsproces voor digitale
transformatie bruikbare informatie leveren voor EA-artifacts en op welke manier EA-artifacts worden gebruikt.
Hiervoor is een single casestudy uitgevoerd bij een Nederlandse zorginstelling. Op basis van deze casestudy kan
worden geconcludeerd dat binnen de organisatie het ontbreekt aan een uitgewerkte digitale visie en strategie
en dat de organisatie beperkt voordeel haalt uit digitale technologie. Er is geen strategisch planningsproces
waargenomen en er blijkt nauwelijks sprake te zijn van een geformaliseerde set EA-artifacts. Onduidelijkheid
rond EA maakt nader onderzoek noodzakelijk naar hoe EA praktische meerwaarde voor de organisatie kan
aantonen.

Sleutelbegrippen
Enterprise architectuur, strategische planning, digitale transformatie, digitalisering, geestelijke
gezondheidszorg, e-health
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Samenvatting
De digitalisering van het zorgaanbod is binnen de geestelijke gezondheidszorg(GGZ) een belangrijke
ontwikkeling voor het betaalbaar, toegankelijk en voldoende van kwaliteit houden van de zorgverlening.
Zorginstellingen zien digitalisering als een kans voor het verhogen van productiviteit, de kwaliteit en effectiviteit
van de zorg en verkorten van de wachtlijsten. De toepassing, het gebruik én het succes van digitale technologie
zoals e-health binnen de GGZ blijft echter al geruime tijd achter bij de verwachtingen.
Om te profiteren van digitale technologie, moeten organisaties een digitale strategie formuleren. Eerder
onderzoek suggereert dat enterprise architectuur (EA) waardevol is bij strategieformulering en implementatie
van digitale technologie. EA definieert in EA-artifacts de huidige en gewenste toekomstige toestanden van de
processen, capaciteiten, applicatiesystemen, gegevens en IT-infrastructuur van een organisatie. Hiermee
faciliteert EA de doelmatige inzet van ICT-middelen en competenties zodat aan de verwachtingen van
stakeholders kan worden voldaan.
EA-artifacts beschrijven de aspecten van een organisatie vanuit een geïntegreerd bedrijfs- en IT-perspectief en
helpen bij de communicatie tussen business- en IT-stakeholders. Strategische beslissers kunnen EA-artifacts
gebruiken om strategische planning, technologie-optimalisatie, projectlevering en operations te
vergemakkelijken en daarmee business-IT alignement (BITA) te bereiken. Er is echter onvoldoende begrip in
welke mate het gebruik van EA-artifacts een positieve invloed heeft, niet alleen op de BITA, maar ook op de
digitale transformatie-projecten van een organisatie.
Deze afstudeerscriptie heeft als doel vast te stellen welke elementen uit een strategisch planningsproces voor
digitale transformaties waardevolle input leveren aan enterprise architecten voor het formuleren van bruikbare
EA-artifacts. De onderzoeksvraag is: Welke elementen uit het strategisch planningsproces voor digitale
transformatie leveren bruikbare informatie op voor EA-artifacts en op welke manier worden EA-artifacts
gebruikt? Door middel van een single casestudy is binnen een grote Nederlandse zorginstelling onderzocht hoe
het verlenen van zorg door middel van digitale technologie wordt geïnitieerd. Hiervoor zijn stakeholders van
digitaliseringsprojecten geïnterviewd en zijn aan digitaliseringsprojecten gerelateerde documenten
geanalyseerd. Daarbij is specifiek onderzocht of EA is betrokken bij een project, op welke manier en op welk
moment.
De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn dat het binnen de organisatie ontbreekt aan een uitgewerkte
digitale visie en strategie en dat de organisatie beperkt voordeel haalt uit digitale technologie. Een strategisch
planningsproces voor digitale transformatie is niet waargenomen. Enterprise architecten zijn in beperkte mate
succesvol in het formuleren van een gestructureerde beschrijving van de organisatie en haar relaties en de
betrokkenheid van zowel de enterprise architect als interne ICT-organisatie in digitaliseringsprojecten blijkt
beperkt.
De keuzes die men maakt ten aanzien van in welke digitale projecten wordt geïnvesteerd en in welke niet, blijkt
niet gebaseerd op een strategische visie. Keuze in allocatie van middelen geschiedt daardoor vooral op een adhoc, pragmatische of een willekeurige manier of op basis van de doortastendheid van verkopers van digitale
oplossingen. Daarnaast is onduidelijk hoe de organisatie digitale technologie implementeert en hoe men de
operationele organisatie, personele rollen en vaardigheden in lijn brengt met een te volgen digitale strategie.
Tot slot is geconstateerd dat binnen de organisatie niet duidelijk is wat een enterprise architect doet en wat het
voor de organisatie en zijn IT betekent als het EA toepast. Binnen de organisatie blijkt slechts beperkt sprake is
van een geformaliseerde set EA-artifacts. Verder onderzoek is noodzakelijk naar hoe een enterprise architect
praktische meerwaarde voor de organisatie kan aantonen en hoe een EA op strategisch niveau binnen een
organisatie draagvlak kan creëren.
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Summary
The digitisation of the care provision is an important development in Dutch mental healthcare to keep care
affordable, accessible and of sufficient quality. Healthcare institutions see digitisation as an opportunity to
increase productivity, improve the quality and effectiveness of care and reduce waiting lists. However, the
application, use and success of digital technology, such as e-health, within Dutch mental healthcare has lagged
behind expectations for some time now.
To benefit from digital technology, organisations need to formulate a digital strategy. Previous research suggests
that enterprise architecture (EA) is valuable in strategy formulation and digital technology implementation. EA
defines the current and desired future states of an organisation's processes, capacities, application systems,
data and IT infrastructure using EA artifacts. In doing so, EA facilitates the effective deployment of ICT resources
and competences to meet stakeholders’ expectations.
EA artifacts describe the aspects of an organisation from an integrated business and IT perspective and help
communication between business and IT stakeholders. Strategic decision-makers can use EA artifacts to
facilitate strategic planning, technology optimisation, project delivery and operations to achieve business-IT
alignment (BITA). However, there is insufficient understanding to what extent the use of EA artifacts has a
positive impact, not only on BITA, but also on an organisation's digital transformation projects.
This thesis aims to determine which elements of a strategic planning process for digital transformations provide
valuable input to enterprise architects to formulate usable EA artifacts. The research question is: which elements
of the strategic planning process for digital transformation provide useful information for EA artifacts and how
are EA artifacts used? In a single-case study, it was researched how a large Dutch healthcare institution initiated
the care provision using digital technology. For this purpose, stakeholders of digitisation projects were
interviewed and documents related to digitisation projects were analysed. Specifically, it was investigated
whether EA was involved in a project, in what way and at what point in the process.
The main conclusions that can be drawn from this research are that the organisation lacks an elaborated digital
vision and strategy and derives only limited benefits from digitisation projects. A strategic planning process for
digital transformation is not in place. Enterprise architects have limited success in formulating a structured
description of the organisation and its relations as the involvement of both the enterprise architect and the
internal ICT organisation in digitisation projects appears to be limited.
The choices that are made about which projects to invest in and which not, are not based on a strategic vision.
As a result, choices in the allocation of resources mainly occur in an ad hoc, pragmatic or random manner or
based on the decisiveness of sellers of digital solutions. In addition, it is unclear how the organisation implements
digital technology and how the operational organisation, staff roles and skills are aligned with a comprehensible
digital strategy.
Finally, this research demonstrates that it is not clear what the enterprise architect’s activities are and what it
means for the organisation and its IT when it applies EA. Further research is needed into how an enterprise
architect can demonstrate practical added value to the organisation and how an EA can create support at a
strategic level within an organisation.
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Gebruikte afkortingen
BITA
DT
EA
EAM
EPD
SLR
SPP

-

Business IT Alignment
Digitale Transformatie
Enterprise Architecture
Enterprise Architecture Management
Elektronisch Patiënten Dossier
Systematisch literatuuronderzoek
Strategisch planningsproces

Begrippenlijst
Begrip
Enterprise
architectuur

Definitie
Enterprise architectuur definieert de huidige en gewenste toekomstige toestanden van de processen,
capaciteiten, applicatiesystemen, gegevens en IT-infrastructuur van een organisatie en biedt een routekaart
om dit doel vanaf de huidige toestand te bereiken.

Dynamic capabilities

Het vermogen van een organisatie om interne en externe competenties te integreren, op te bouwen en
opnieuw te configureren om het hoofd te bieden aan de snel veranderende omgeving of wanneer de
gelegenheid of behoefte zich voordoet.

Digitale Transformatie

Een proces waarmee een organisatie verbeteringen realiseert door significante veranderingen in haar
eigenschappen teweeg te brengen middels informatie-, computer-, communicatie- en connectiviteitstechnologieën (Vial, 2019).

Digitalisering

Het proces waarbij bestaande analoge processen en methodes of fysieke objecten digitaal worden gemaakt.

E-health

E-health is de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en
gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren (Nictiz, 2019).
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1. Introductie
Dit hoofdstuk beschrijft het onderzoeksgebied en de gebruikte basisdefinities in de gebiedsverkenning. Hierna
volgt de probleemstelling van dit onderzoek, gevolgd door de opdrachtformulering, motivatie en aanpak in
hoofdlijnen.

1.1. Achtergrond
De exploitatie van nieuwe waardeproposities, mogelijk gemaakt door disruptieve digitale technologieën – ook
wel bekend als digitale transformaties (DT’s) – beïnvloedt de configuraties van mensen, processen en technologie
bij bedrijven en moet worden overwogen in de strategie van de organisatie (Grave, Van de Wetering, & Kusters,
2021). De adoptie van DT zorgt voor veranderingen in rollen, processen en de IT van een organisatie. Daarmee
heeft het impact op de enterprise architectuur (EA) van een organisatie (Ahlemann, Stettiner, Messerschmidt, &
Legner, 2012; Kotusev, Kurnia, Taylor, & Dilnutt, 2020). Dit onderzoek richt zich op de rol van DT-strategieën in
EA-conceptualiseringen en probeert erachter te komen welke elementen van DT strategieën waardevol zijn en
zinvolle informatie bieden voor de EA-functie binnen een organisatie.

1.2. Gebiedsverkenning
DT is een proces waarmee een organisatie verbeteringen realiseert door significante veranderingen in haar
eigenschappen teweeg te brengen middels informatie-, computer-, communicatie- en connectiviteitstechnologieën (Vial, 2019). Een belangrijke benadering voor DT is het formuleren van een DT-strategie, die de
volledige coördinatie, prioritering, en implementatie van DT omvat (Matt, Hess, & Benlian, 2015).
Volgens Blomqvist et al. (2015) vormen organisaties een strategie via een strategisch planningsproces (SPP) dat
bestaat uit drie fases: strategie-formulering, -implementatie en -evaluatie. Figuur 1 toont deze fases en de
activiteiten die in deze fases plaatsvinden.

Figuur 1. Fases van SPP gebaseerd op Blomqvist et al. (2015)

Om strategische besluitvorming te ondersteunen maken organisaties gebruik van EA. Dit definieert de huidige
en gewenste toekomstige toestanden van de processen, capaciteiten, applicatiesystemen, gegevens en ITinfrastructuur van een organisatie en biedt een routekaart om dit doel vanaf de huidige toestand te bereiken
(Shanks, Gloet, Someh, Frampton, & Tamm, 2018). Daarmee faciliteert EA bij het ontwerp van de configuratie
van middelen en competenties, om aan de verwachtingen van stakeholders te voldoen (Ahlemann et al. 2012;
van de Wetering et al. 2020).
Enterprise architecten helpen stakeholders bij beslissingen over de veranderingen in waardecreatiepaden. Dit
doen ze door inzicht te geven in de EA (Kotusev et al., 2020; Labusch, Aier, & Winter, 2014). Daarbij maken ze
gebruik van organisatiedocumenten, meestal EA-artifacts genoemd, die aspecten van een organisatie
beschrijven vanuit een geïntegreerd bedrijfs- en IT-perspectief (Kotusev, 2018a, 2019; Niemi & Pekkola, 2017,
2019).
EA-artifacts helpen bij de communicatie tussen business- en IT-stakeholders (Kurnia, Kotusev, Taylor, & Dilnutt,
2020; Labusch et al., 2014) en worden gebruikt om strategische planning, technologie-optimalisatie,
projectlevering en operations te vergemakkelijken door business-IT alignment (BITA) te bereiken (Kotusev,
2018b) en om transformaties te faciliteren (Ahlemann et al., 2012; Grave et al., 2021; Kotusev, 2019).
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Voorbeelden van EA-artifacts zijn landschapsdiagrammen, catalogi met principes, solution designs en
toepassings-/datamatrices (Grave et al., 2021). EA-management (EAM) is de managementpraktijk die de
beoogde veranderingen in de EA consequent beheert. Als input voor EAM worden de visie, missie en strategie
van een organisatie gebruikt (Van't Wout, Waage, Hartman, Stahlecker, & Hofman, 2010).
Het huidige tijdperk van digitale technologieën en DT's heeft een markt gecreëerd die vraagt om snelheid en
flexibiliteit (Ross, Beath, & Mocker, 2019). Onder invloed van deze ontwikkeling, is binnen organisaties een EAM
ontstaan die specifiek gericht is op snelle IT (Drews, Schirmer, Horlach, & Tekaat, 2017; Ross et al., 2019). Van de
Wetering (2019) en Grave et al. (2021) omschrijven dit snelle type EA als een op EA gebaseerde dynamic
capability die bestaat naast de traditionele EAM.
Dynamic capabilities worden in de literatuur gedefinieerd als het vermogen van een organisatie om interne en
externe competenties te integreren, op te bouwen en opnieuw te configureren om het hoofd te bieden aan de
snel veranderende omgeving of wanneer de gelegenheid of behoefte zich voordoet (Teece, Pisano, & Shuen,
1997). Teece (2007) benadrukt de noodzaak van sterke dynamic capabilities om de organisatorische
wendbaarheid en bijbehorende vereisten te bevorderen die nodig zijn voor digitaal gestuurde innovatie. Er is in
de wetenschap echter onvoldoende begrip over op EA-gebaseerde dynamic capability en in welke mate het
gebruik van EA artifacts een positieve invloed heeft, niet alleen op de BITA, maar ook op de DT-projecten van
een organisatie.

1.3. Probleemstelling
Onderzoekers stellen dat EA is gebaseerd op bedrijfsstrategie, dat EA niet kan bestaan zonder vorm van
strategische planning (Ahlemann et al., 2012; Spewak & Hill, 1992) en dat strategie wordt gebruikt als input voor
EA (Van't Wout et al., 2010). Kotusev et al. (2020) stellen echter dat EA niet kan worden opgevat als een
strategiederivaat en dat claims over het fundamentele belang van de bedrijfsstrategie voor EA niet voortkomen
uit evidence-based literatuur. Daarnaast is er in de literatuur geen consensus over de rol van het SPP in het
ontwerp van EA en is er een gemis aan voorbeelden van succesvolle praktische implementatie van EA (Kotusev,
2018a).
Organisaties ondervinden moeilijkheden om strategie tot uitvoering te brengen door een gebrek aan structuur
en transparantie in het strategische management. Toch is EA verre van geaccepteerd als een middel om tot een
gestructureerde beschrijving van de organisatie en haar relaties te komen (Simon, Fischbach, & Schoder, 2014).
EA probeert de kloof tussen strategie en implementatie te overbruggen, maar in tegenstelling tot de populaire
opvattingen over EA is het tot stand brengen van EA een uitdagende inspanning (Kotusev, Singh, & Storey, 2015).
Daarnaast zorgen DT’s voor veranderingen die zo snel gaan dat traditionele EAM ze niet aankunnen (Drews et
al., 2017).
Al met al blijkt het noodzakelijk om beter te leren begrijpen hoe organisaties in de praktijk omgaan met EA en
EA-artifacts (Gong & Janssen, 2019; Kotusev, 2018b, 2019; Kotusev et al., 2015; Niemi & Pekkola, 2017). Om de
rol van een SPP in het conceptualiseren van een adequate EA te verhelderen, is onderzoek nodig naar welke
elementen uit het SPP voor DT waardevolle informatie op kunnen leveren voor enterprise architecten waarop ze
mee-evoluerende ontwerpen kunnen baseren in de vorm van EA-artifacts. Het is onduidelijk welke informatie
afkomstig uit het SPP wordt gebruikt in EA-artifacts om een DT te faciliteren. Figuur 2 geeft het te onderzoeken
gebied weer en hoe de concepten zich tot elkaar verhouden.

Figuur 2. Probleemstelling
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1.4. Opdrachtformulering
Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen welke elementen uit een strategisch planningsproces voor
digitale transformaties input leveren aan enterprise architecten om EA-artifacts op te baseren.
De probleemstelling en opdracht leiden tot de volgende onderzoeksvraag:
 Welke elementen uit het strategisch planningsproces voor digitale transformatie leveren bruikbare
informatie op voor EA-artifacts en op welke manier worden EA-artifacts gebruikt?
Met het beantwoorden van deze vraag hoopt dit onderzoek een bijdrage te leveren aan kennis rond SPPelementen en hun bijdrage aan EA-artifacts. Het doel is om elementen te identificeren binnen een SPP voor DT,
die kunnen bijdragen aan EA-artifacts zodat deze artifacts optimaal kunnen worden gebruikt voor DT. De
volgende deelvragen kunnen helpen bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
 Welke elementen zijn beschikbaar of zouden beschikbaar moeten zijn binnen een SPP voor DT?
 Welke van deze elementen ondersteunen het ontwerp van processen, IT en verantwoordelijkheden?
 Hoe is SPP voor DT gerelateerd aan EA?

1.5. Motivatie/relevantie
Door te verduidelijken welke elementen uit het SPP voor DT’s informatie bieden voor EA-artifacts, levert deze
studie zowel een theoretische als een praktische bijdrage aan de EA-discipline.
Dit onderzoek draagt bij aan bestaande kennis door inzicht te geven in de elementen van een SPP die in de
praktijk waarneembaar zijn en hoe deze bruikbaar zijn in de EA. Daarnaast beantwoordt dit onderzoek aan de
behoefte aan meer empirisch onderzoek naar de EA-praktijk en de veranderende rol van EA.
Naast de wetenschappelijke bijdrage, kunnen de bevindingen van nut zijn voor strategieontwikkelaars en
beleidsmakers die binnen een organisatie betrokken zijn bij het SPP voor DT’s. Inzichten uit dit onderzoek kunnen
helpen het SPP te laten aansluiten op de behoefte van enterprise architecten, zodat ze beter in staat zijn om
door middel van EA-artifacts inzicht te geven aan stakeholders en deze te helpen beslissen over de veranderingen
in waardecreatiepaden.

1.6. Aanpak in hoofdlijnen
Dit onderzoek is opgebouwd uit 5 hoofdstukken. Het theoretisch kader wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2. Het
beschrijft de gekozen onderzoeksaanpak om te komen tot een theoretisch kader, de bestudeerde literatuur en
de conclusies die uit de literatuur kunnen worden getrokken. Hoofdstuk 3 beschrijft de onderzoeksmethodiek,
het conceptuele en technische ontwerp, gegevensanalyse en reflectie. In hoofdstuk 4 worden de resultaten
gepresenteerd en onderbouwd en ten slotte bevat hoofdstuk 5 de discussie, conclusie en aanbevelingen van dit
onderzoek.
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2. Theoretisch kader
Het doel van dit hoofdstuk is het vormen van een theoretisch kader op basis van de wetenschappelijke literatuur
over het onderzoeksgebied. Ook beschrijft in dit hoofdstuk welke conclusies kunnen worden getrokken met
betrekking tot de onderzoeksvraag en welke hiaten in de theorie bestaan die in de empirie verder kunnen worden
onderzocht.

2.1. Onderzoeksaanpak
Dit onderzoek bouwt voort op de bestaande wetenschappelijke kennis met betrekking tot DT, SPP voor DT’s en
EA. Als uitgangspunt voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van artikelen die zijn aangereikt bij de
opdracht. Deze artikelen geven aanknopingspunten met betrekking tot het onderzoeksgebied en de bestaande
literatuur. Met deze artikelen als vertrekpunt is een systematisch literatuuronderzoek (SLR) uitgevoerd volgens
de richtlijn van Okoli and Schabram (2010).
Literatuur is gezocht door gebruik te maken van de digitale bibliotheek van de Open Universiteit. Deze
bibliotheek biedt toegang tot de belangrijkste onderliggende databases met de meest impactvolle artikelen,
papers en congresverslagen op het gebied van EA, SPP en DT. Voor het vinden van relevante literatuur zijn titel,
trefwoorden en samenvattingen doorzocht.
Doelstelling van de SLR is het identificeren, evalueren en interpreteren van eerder onderzoek dat relevant is voor
het beantwoorden van een onderzoeksvraag (Kitchenham, 2007). Volgens Okoli and Schabram (2010) omvat de
selectiefase zowel het zoeken naar literatuur die in het literatuuronderzoek wordt opgenomen, als het
elimineren van gevonden onderzoeken die duidelijk niet aan de vereisten voldoen. Hierbij is overwogen wat
redelijk en gerechtvaardigd is om voldoende onderzoeken te kunnen selecteren die de onderzoeksvraag naar
tevredenheid kunnen beantwoorden. Ook moet de beoordeling praktisch beheersbaar zijn, rekening houdend
met de beperkingen van tijd (Okoli & Schabram, 2010).
Voor het selecteren van literatuur zijn de volgende inclusie- en exclusiecriteria gebruikt:
Criterium

Inclusie

Exclusie

Beargumentatie

Publicatietaal

Publicaties in de Engelse of
Nederlandse taal.

Publicaties geschreven in alle
overige talen.

Reviewers kunnen alleen de artikelen
beoordelen die zijn geschreven in talen
die zij kunnen lezen.

Materiaalselectie

Wetenschappelijke publicaties,
artikelen uit wetenschappelijke
tijdschriften, literatuur
reviews, boeken en
hoofdstukken uit boeken.

Grijze literatuur, internet
artikelen, krantenartikelen en
alle overige nietwetenschappelijke bronnen.

Voor wetenschappelijk onderzoek zijn
wetenschappelijke bronnen of bronnen
van hoge kwaliteit noodzakelijk.

Vakgebied

‘Business’, ‘Computer science’

Alle overige vakgebieden.

Dit onderzoek richt zich exclusief op
concepten binnen het vakgebied business
en computer science. Literatuur uit
overige vakgebieden hebben naar
verwachting geen toegevoegde waarde
en zijn daarom uitgesloten.

Publicatiedatum

Vanaf 1-1-2011, uitgezonderd
standaard literatuur.

Ouder dan 1-1-2011, tenzij
standaard literatuur.

Gezien het actuele karakter van DT en
disruptieve technologieën is ervoor
gekozen in dit onderzoek publicaties te
gebruiken die niet ouder zijn dan 10 jaar.
Een uitzondering hierop is literatuur die
gezien kan worden als standaardwerk.

Concepten

Enterprise Architecture,
Artifacts, Documents,
Digital Transformation, Digital
Strategy, Strategic Planning.

-

Een artikel is potentieel bruikbaar als het
minimaal één van deze concepten bevat
in titel, samenvatting, sleutelwoorden of
tekst.

Beschikbaarheid

Gratis en openbaar of via de
OU verkrijgbare publicaties,
uitgezonderd boeken.

Publicaties die niet openbaar
of via de bibliotheek van OU
beschikbaar zijn.

Beschikbaarheid van publicaties is
noodzakelijk voor verificatie van het
onderzoek.

Tabel 1. Inclusie- en exclusiecriteria
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Van de gevonden artikelen is in eerste instantie de mogelijke relevantie bepaald aan de hand van de titel van het
artikel. Vervolgens is van geselecteerde artikelen de samenvattingen gelezen en beoordeeld op de aanwezigheid
van concepten die relevant zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
Volgens Okoli and Schabram (2010) is het belangrijk om de zoekopdracht in een bibliotheek verder aan te vullen
om ervoor te zorgen dat alle bronnen zijn gevonden. Door middel van ‘forward snowballing’ (Wohlin, 2014) is
daarom gezocht naar aanvullende literatuur. Hierbij is onderzocht welke van de in de OU-bibliotheek gevonden
artikelen worden geciteerd in recenter onderzoek. Hiervoor is Google Scholar gebruikt omdat uit onderzoek is
gebleken dat dit de meest uitgebreide gegevensbron voor bibliografische en citatie-gegevens is (Martín-Martín,
Thelwall, Orduna-Malea, & López-Cózar, 2021). Bij deze stap is in eerste instantie geselecteerd op titel en
samenvatting, waarna de gevonden artikelen zijn gelezen en is bepaald welke artikelen mogelijk relevant zijn
voor het onderzoek. Er is met forward snowballing doorgegaan tot er geen recentere of relevante literatuur meer
werd gevonden (Levy & Ellis, 2006).

2.2. Uitvoering
Voor het zoeken in de digitale bibliotheek van OU zijn de volgende zoekopdrachten uitgevoerd:
“digital transformation” AND (“strategy” OR “strategic planning”)
4255 resultaten
“digital strategy” AND “digital transformation”
344 resultaten
“digital transformation” AND (“strategy” OR “strategic planning”) AND "enterprise architecture"
89 resultaten
"enterprise architecture" AND ("artifacts" OR "documents") AND "strategic planning" AND "digital transformation"]
12 resultaten
Uit de zoekresultaten is een selectie gemaakt van wetenschappelijke literatuur die toegankelijk is via de OU en
relevant is voor het onderzoek. Vanwege de beperkte tijd die voor het onderzoek beschikbaar was, zijn de
zoekopdrachten gesorteerd op relevantie en bij meer dan 100 resultaten de eerste 100 documenten gereviewd.
Gegevensextractie is uitgevoerd door elke publicatie te lezen en de samenvatting en belangrijke trefwoorden op
te nemen in een literatuurmatrix. Daarnaast zijn specifieke tekstsegmenten die relevant kunnen zijn voor het
beantwoorden van de onderzoeksvraag geïdentificeerd en opgenomen in de matrix. Ten slotte is de
literatuurmatrix verder geanalyseerd en het theoretisch kader afgeleid.
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In totaal zijn 21 artikelen geselecteerd, volledig gelezen en geïnventariseerd op de onderwerpen EA, strategische
planning en DT.

Figuur 3. Uitvoering SLR

2.3. Resultaten en conclusies
Organisaties in bijna alle bedrijfstakken hebben initiatieven ontwikkeld om nieuwe digitale technologieën te
verkennen en de voordelen ervan te benutten (Matt et al., 2015). Deze digitale technologieën vergemakkelijken
de (her)combinatie van bestaande producten en diensten om nieuwe vormen van digitaal aanbod te genereren
en brengen disruptie teweeg in de markten waarin deze organisaties actief zijn (Vial, 2019). DT is een proces dat
tot doel heeft nieuwe waardeproposities te creëren door significante veranderingen teweeg te brengen in de
eigenschappen van een organisatie door combinaties van informatie-, computer-, communicatie- en
connectiviteitstechnologieën (Vial, 2019).

Figuur 4. Bouwblokken van het DT proces gebaseerd op Vial (2019)

Bovenstaande figuur geeft een overzicht van de bouwblokken van een DT-proces volgens Vial (2019). De trend
is dat een disruptie een strategische reactie veroorzaakt en dat deze reactie onder andere bestaat uit het
formuleren van een DT-strategie die erop is gericht digitale technologie te gebruiken, verandering in
waardecreatie mogelijk te maken en daarmee structurele veranderingen binnen een organisatie.
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Om te profiteren van informatietechnologieën, moeten organisaties een digitale strategie definiëren (Korachi &
Bounabat, 2020; Sebastian et al., 2020; Vial, 2019; Weill & Woerner, 2018). Een DT-strategie, die de volledige
coördinatie, prioritering, en implementatie van DT omvat (Chanias, Myers, & Hess, 2019; Matt et al., 2015), komt
tot stand door middel van een SPP (Ahlemann et al., 2012; Blomqvist et al., 2015). In de literatuur bestaat geen
overeenstemming over het formuleren, implementeren en evalueren van strategieën voor DT (Chanias et al.,
2019; Dang & Vartiainen, 2019; Kitsios & Kamariotou, 2019; Korachi & Bounabat, 2020; Matt et al., 2015).
In de voor dit onderzoek gevonden literatuur worden verschillende benaderingen voor het vormen van een DTstrategie beschreven. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Auteurs
Ross et al. (2016)

Benadering
 Definiëren waardeproposities.
 Operational- en digital services backbone, met
voor elk onderdeel de managementdoelen,
architectuurprincipes, databronnen, sleutelrollen
en -processen, methode van levering en funding.

Doel
- Bereiken van operational excellence.
- Mogelijk maken van snelle innovatie en reageren op
kansen in de markt.

Kamariotou en Kitsios
(2016)

 5 fases: strategisch bewustzijn, situatieanalyse,
strategieontwerp, strategie selectie, strategie
implementatie.

- Definitie van planningsissues en doelstellingen,
organiseren team en ondersteuning topmanagement
- Analyse bedrijfs- en organisatiesystemen, externe en
interne omgeving.
- Definitie IT-doelen, high level IT-strategie, evaluatie
verbetermogelijkheden.
- Selecteren meest passende scenario eerder
dienstverlening, nieuwe bedrijfsprocessen en ITarchitecturen, plus selecteren en prioriteren van een
passend nieuw scenario.
- Definitie van change management benadering,
actieplan, evaluatie actieplan en controleplan.

Chanias et al. (2019)

 7 fases van strategieformulering: herkennen
noodzaak, weg vrijmaken, initiële formulering,
voorbereiden implementatie, start implementatie,
werkmodus vinden, verbeteren strategie.
 Top-down buildingblocks voor bestaande
producten en services.
 Bottom-up buildingblocks voor nieuwe digitale
producten en diensten.
 Hoog dynamisch proces, iteratief leren en doen.

- Klant-georiënteerd ontwerp van digitale producten.
- Ontwikkelen, testen en uitbrengen van een minimaal
levensvatbaar product.
- Hierna iteratie en uitbreiding product.

Tabel 2. Benaderingen vorming DT-strategie

EA probeert de kloof te overbruggen tussen strategische planning en implementatie (Bernard, 2012; Gong &
Janssen, 2019; Simon et al., 2014). Volgens Simon, Fischbach en Schroder (2014) kan een SPP in verschillende
fases worden ondersteund door EA en is EA het meest waardevol bij strategieformulering en implementatie. Na
het verzamelen van benodigde gegevens ontwikkelen EAs alle benodigde EA artifacts (Bernard, 2012; Spewak &
Hill, 1992). Echter, volgens Kotusev (2018a) beschrijft de gangbare conceptualisatie alleen het beoogde en
gewenste effect in plaats van de werkelijke en empirisch bewezen effecten. Er is geen sluitend bewijs hoe EA
bedrijfstransformaties ondersteunt en voordelen oplevert voor de organisatie (Van de Wetering, 2020).
Onderzoek van Grave et al. (2021) geeft inzichten in de relatie tussen EA-processen en het SPP voor DT. Volgens
dit onderzoek faciliteert het surveillance-, technologiebewakings- en bedrijfsbewakingsproces het detecteren
van disruptie en leveren ze input voor het creëren of aanpassen van een DT-strategie. Het impact-analyse- en
simulatie-proces faciliteert de ontwerpaspecten van het formuleren of bijstellen van een DT-strategie. Het proces
‘facilitering gedistribueerde besluitvorming’ faciliteert het conceptualiseren van DT’s met regels, richtlijnen en
principes.
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Het onderzoek beschrijft een relatie tussen, en beoogd nut voor EA op een SPP voor DT. Omgekeerd blijft het
echter onduidelijk of en zo ja welke informatie vanuit het SPP gebruikt kan worden voor EA-processen. Inzicht
hierin zou ertoe kunnen leiden dat het EA-proces zich kan ontwikkelen er een betere ‘fit for purpose’ ontstaat
van een EA-proces voor SPP voor DT.

Figuur 5. Relatie tussen strategische planning DT en EA processen gebaseerd op Grave et al. (2021)

Grave et al. (2021) beschrijven 15 essentiële EA-artifacts waarvan 13 artifacts kunnen faciliteren aan een SPP
voor DT’s. Tabel 3 toont een globaal overzicht van deze EA-artifacts, een detailoverzicht inclusief bron is
opgenomen in bijlage 1.
EA proces

EA-artifact

Beoogde waarde voor SPP voor DT

Surveillance
Technology watch
Business watch

Prognose Technologie en vaardigheden

Geeft inzicht in beschikbare technische mogelijkheden en
vaardigheden.

SWOT-analyse

Biedt overzicht van de interne en externe factoren die succes en
overlevingskansen vergroten of factoren die moeten worden
vermeden of verminderd.

Impact analyses
simulaties

Strategisch plan

Geeft inzicht in missie, visie en strategische doelstellingen.

Operationeel concept op hoog niveau

Biedt een overzicht van organisatorische context, processen,
gegevens en technologie.

Bedrijfsfunctie-ontwikkelingsplan

Geeft een overzicht van bedrijfscapaciteiten, doelstellingen en
klanten/partners.

Faciliteren
gedistribueerde
besluitvorming

Bedrijfsmodel

Levert een stabiel beeld van de bedrijfsprocessen.

Enterprise portfolio

Biedt een holistisch beeld van de EA en beschikbare middelen.

Conceptueel datamodel

Geeft inzicht in de dataentiteiten en hun relaties.

Principes en richtlijnen

Biedt een overzicht van de richtlijnen voor besluitvorming en
planning.

Security- en privacyplan

Inzicht in beveiligings- en privacybeleid en procedures.

Stakeholder-communicatieplan

Biedt een overzicht van stakeholders en hun
informatiebehoeften.

Beoordeling impact en risico

Biedt een overzicht van implicaties van organisatorische
veranderingen en lopende projecten.

Technologie standaarden

Geeft een overzicht in de generiek herbruikbare technische
oplossingen.

Tabel 3. EA artifacts en bijdrage SPP voor DT (Grave et al., 2021)

Onduidelijk is of in de praktijk de beoogde waarde voor het SPP voor DT daadwerkelijk door EA wordt geleverd
en hoe de aansluiting van SPP voor DT op EA in de praktijk is. Volgens Grave et al. (2021) kunnen de
geïdentificeerde EA-artifacts en EA-praktijkprocessen dienen als basis voor toekomstige empirische studies.
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DT's vragen om snelheid en flexibiliteit (Ross et al., 2019). Organisaties waar EA de meer traditionele IT-focus
volgt, benutten volgens Shanks et al. (2018) hun EA functie niet volledig. Organisaties moeten de ontwikkeling
van adaptieve capaciteiten versnellen zodat kan worden voldaan aan de behoeften van een steeds complexere
omgeving (Van de Wetering, 2020; Weill & Woerner, 2018). Een op EA gebaseerde dynamic capability heeft een
positieve invloed op de procesinnovatie van bedrijven, de afstemming tussen business en IT en de verbetering
van de wendbaarheid (Grave et al., 2021; Van de Wetering, 2020).

Figuur 6. Relatie SPP voor DT - EA

In de literatuur blijkt echter een beperkt begrip van de toegevoegde waarde van EA-gebaseerde capabilities in
relatie tot dynamic capabilities en innovatie (Breznik & Hisrich, 2014). De theorie levert voorlopige opvattingen
over hoe op EA-gebaseerde capaciteiten organisatorische verandering en innovatie cultiveren en strategieën
conceptualiseren in doel- en transitiearchitecturen. Er is een dringende behoefte aan empirisch onderzoek naar
de praktische voordelen en waarde van op EA gebaseerde capaciteiten (Van de Wetering, Hendrickx,
Brinkkemper, & Kurnia, 2021).

2.4. Doel van het vervolgonderzoek
Studies hebben geprobeerd de kloof tussen EA en strategie te overbruggen, maar er zijn zeer weinig empirische
studies over dit onderwerp gepubliceerd (Blomqvist et al., 2015). Wetenschappers hebben onvoldoende
aandacht besteed aan digitale strategie in de context van EA (Dang & Vartiainen, 2019). Volgens Shanks et al.
(2018) is er behoefte aan diepgaande casestudies om de concepten en relaties beter te begrijpen.
Het doel van het vervolgonderzoek is het verkrijgen van een beter begrip van concepten en hun relaties in de
praktijk. Zo kan worden waargenomen welke informatie beschikbaar is in een SPP voor DT en bruikbaar zijn als
ingrediënten voor EA-artifacts. Ook kan vastgesteld worden of EA in een praktijksituatie is betrokken bij SPP voor
DT, op welke manier en op welk moment. Zijn er EA-artifacts gebruikt en zo ja, hoe en wat hebben ze
bijgedragen? Ook kan het vervolgonderzoek bijdragen aan begrip rond de verwachtingen vanuit het SPP ten
opzichte van EA en of er een verandering noodzakelijk is in de EA-praktijk.

-9-

3. Methodologie
Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop empirische onderzoek is uitgevoerd.

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)
Het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke elementen uit het SPP voor DT in de praktijk bruikbare
informatie opleveren voor EA-artifacts en op welke manier stakeholders EA-artifacts gebruiken. Om deze
diepgaande inzichten te achterhalen is gekozen voor een casestudy.
Een casestudy is een vorm van kwalitatief onderzoek die bruikbaar is voor het verkrijgen van inzichten binnen
een reële context en kan leiden tot rijke, empirische beschrijvingen en theorieontwikkeling (Eisenhardt, 1989;
Yin, 2018). Het onderzoek is embedded en exploratief van aard, wat betekent dat binnen het onderzoek gezocht
wordt naar antwoorden op vragen die beginnen met “wat” en “in welke mate”. Dit type vragen rechtvaardigt
volgens Yin (2018) het uitvoeren van een verkennend onderzoek voor het ontwikkelen van relevante hypothesen
en voorstellen voor verder onderzoek.

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode
Voor dit onderzoek is data verzameld door middel van documentanalyse en semigestructureerde interviews.
Hierbij is bestudeerd hoe binnen een grote Nederlandse zorginstelling het door middel van digitale technologie
aanbieden van zorg wordt geïnitieerd. De organisatie is geselecteerd op basis van de volgende criteria:





De organisatie heeft een duidelijk omschreven doelstelling rond DT
Binnen de organisatie is recent een DT-project afgerond
Er is toestemming verleend voor het raadplegen van projectdocumentatie
De organisatie kent een EA-functie

Onderzoeksinterviews zijn geschikt voor het verzamelen van valide en betrouwbare gegevens die relevant zijn
voor de onderzoeksvraag(en) en doelen en een semigestructureerd interview biedt de mogelijkheid om een
reactie verder uit te diepen in opvolgende interviews (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019). Daarom zijn voor dit
onderzoek 9 interviews afgenomen met medewerkers die direct betrokken zijn bij het SPP van het DT-project,
de strategievorming binnen de caseorganisatie en/of de EA van de organisatie. De medewerkers zijn geselecteerd
in samenwerking met een sleutelfiguur binnen de organisatie. Hiervoor zijn de volgende selectiecriteria
gehanteerd:
 Minimaal een jaar werkzaam binnen de organisatie
 Betrokken bij besluitvorming
 Stakeholder binnen een afgerond DT project of het SPP voor DT
Ten behoeve van de interviews is op basis van het theoretisch kader vooraf een lijst met thema’s samengesteld
en zijn enkele belangrijke vragen rond deze thema’s geformuleerd (Saunders et al., 2019). De interviews zijn in
lengte beperkt tot maximaal 1 uur en zijn via Teams of telefonisch afgenomen. De medewerkers hebben
voorafgaan aan het interview een interviewgids ontvangen met hierin het doel van het onderzoek, de thema’s
en vragen. De interviewgids is opgenomen als bijlage 2.

3.3. Gegevensanalyse
Bij instemming van de geïnterviewde zijn geluidsopnames gemaakt, die vervolgens zijn getranscribeerd. Daarbij
is geen gebruik gemaakt van transcribeersoftware, omdat hiermee intonatie verdwijnt en daardoor belangrijke
informatie over het hoofd kan worden gezien. Door het toepassen van thematische analyse (Braun & Clarke,
2006) zijn de transcripten aan de hand van een codeboek gecodeerd. Iedere gegevensbron is onafhankelijk
geanalyseerd (Yin, 2018).
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Omdat conclusies niet volledig kunnen worden gebaseerd op interviews als informatiebron (Yin, 2018) zijn
beschikbare projectdocumenten en EA-artifacts geanalyseerd. Tijdens de analyse zijn thema’s, patronen en
relaties geïdentificeerd en getrianguleerd met de gevonden documentatie, de documentatie die tijdens de
interviews is aangehaald en waar nodig met aanvullende literatuur.

3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten
Data is verzameld door middel van semigestructureerde interviews. Bevindingen uit eerdere interviews zijn waar
nodig in een opvolgend interview benadrukt of uitgediept. Dit vergroot de validiteit/geloofwaardigheid van de
verzamelde data (Saunders et al., 2019). Uitspraken zijn gevalideerd met behulp van project- en
organisatiedocumentatie en waar nodig met aanvullend literatuuronderzoek. Voor het verklaren van
waargenomen patronen is ‘pattern matching’ toegepast aan de hand van het theoretisch kader (Almutairi,
Gardner, & McCarthy, 2014; Yin, 2018).
De externe validiteit en generaliseerbaarheid van een single casestudy wordt gezien als problematisch (Saunders
et al., 2019; Yin, 2018). Deze onderzoeksmethode is gerechtvaardigd als een fenomeen wordt geobserveerd waar
beperkt onderzoek naar is gedaan (Saunders et al., 2019), zoals het geval is bij dit onderzoek. Volgens Yin (2018)
is een wetenschappelijk onderzoek betrouwbaar als een latere onderzoeker door dezelfde procedures te volgen
als beschreven door een eerdere onderzoeker tot dezelfde bevindingen en conclusies komt. Ondanks dat het
herhalen van een casestudy zelden voorkomt, is het betrouwbaarheidsprobleem aangepakt door procedures
expliciet te maken en onderzoek te doen alsof iemand over de schouder meekijkt (Yin, 2018). Om de
betrouwbaarheid te vergroten, zijn de geïnterviewden door middel van een interviewgids vooraf voorzien van
aanwijzingen en de thema’s die aan bod komen (Saunders et al., 2019). Deze is samengesteld op basis van de
resultaten van het literatuuronderzoek. Dit maakt dat door middel van een chain of evidence de resultaten van
het empirisch onderzoek herleidbaar zijn, via de onderzoeksvraag en de interviewgids naar de theorie (Yin,
2018).
Volgens Saunders et al. (2019) zijn ethische aspecten tijdens een onderzoeksproject cruciaal en omvatten ze de
gedragsnormen met betrekking tot de rechten van degenen die onderdeel van het onderzoek zijn of erdoor
worden beïnvloed (Saunders et al., 2019). De privacy van de geïnterviewden is beschermd door de opnames van
de interviews anoniem te verwerken. Er is geen druk uitgeoefend op de geïnterviewden om deel te nemen en de
geïnterviewden hadden het recht om zich op ieder moment terug te trekken of te weigeren deel te nemen
(Saunders et al., 2019). Alleen de relatie van de geïnterviewde tot de onderzochte case is beschreven. De
geïnterviewden hebben de mogelijkheid gekregen om de transcripten in te zien en goed- of af te keuren.
Volgens Saunders et al. (2019) is het handhaven van objectiviteit ook een algemeen ethisch principe. Zo zijn bij
dit onderzoek de gegevens nauwkeurig en volledig verzameld en is er geen subjectieve selectiviteit toegepast op
wat is vastgelegd. Dit is ook van belang voor de validiteit en betrouwbaarheid van het werk. Zonder objectief
verzamelde gegevens wordt het vermogen nauwkeurig te analyseren en te rapporteren, aangetast.
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4. Resultaten
Zoals beschreven in paragraaf 1.4 is het doel van dit onderzoek te achterhalen welke elementen uit het SPP voor
DT in de praktijk bruikbare informatie opleveren voor EA-artifacts en op welke manier EA-artifacts worden
gebruikt in het SPP voor DT’s. Door middel van documentanalyse en semigestructureerde interviews is voor dit
onderzoek data verzameld, gericht op het beantwoorden van de onderzoeksvraag en de drie deelvragen. Hierbij
is het planningsproces voor DT’s binnen een Nederlandse instelling voor geestelijke gezondheidszorg
bestudeerd. De 9 stakeholders die zijn geïnterviewd, voldoen aan de opgestelde criteria in hoofdstuk 3. De
stakeholders van wie de antwoorden zijn gebruikt in het onderzoek zijn weergegeven in tabel 4.
Functie / Rol

Datum interview

Via

Afkorting

Informatieanalist/teamleider e-health expertiseteam

1-10-2021

Teams

IA

Informatiemanager 1/Teamleider klantteam

8-10-2021

Teams

IM1

Informatiemanager 2/Teamleider klantteam

10-10-2021

Teams

IM2

Adviseur innovatie RvB

10-10-2021

Teams

Adv

Enterprise Architect

4-11-2021

Teams

EA

Directeur ICT

17-11-2021

Teams

DirICT

Bestuurder/Lid RvB

25-11-2021

Teams

Best1

Manager IT operations

3-12-2021

Teams

ManaIT

Bestuurder Zorgbedrijf

3-12-2021

Telefonisch

Best2

Tabel 4. Interviews

Dit hoofdstuk is opgebouwd uit een beschrijving van de caseorganisatie, businessstrategie, speerpunten en
gebruik van digitale technologie binnen de organisatie. Hierna wordt beschreven hoe het SPP voor DT is
georganiseerd en welke informatie in het proces beschikbaar is. Tot slot wordt beschreven wat de huidige plaats
en invulling van EA is binnen de organisatie en hoe EA de strategische beslissingen en implementatie voor DT
ondersteunt.

4.1. De organisatie
Deze paragraaf beschrijft de missie en visie van de caseorganisatie en de strategische speerpunten.
Missie/visie
De missie van de organisatie is geformuleerd in het bedrijfsplan (caseorganisatie, 2021d) “Hulp bieden bij
psychische problemen, dat is waar wij ons dagelijks met hart en ziel voor inzetten. Met de juiste zorg op het juiste
moment op de juiste plek geven we hier invulling aan. Hierbij gebruiken we de kracht van de groep. Van
laagdrempelige, kleinschalige hulp in de wijk/stad als dat kan tot specialistische zorg regionaal/landelijk als dat
nodig is. Om de toegankelijkheid niet alleen geografisch in te vullen maar ook betaalbaar te houden, bieden we
onze zorg kort en dichtbij waar dat kan en intensiever en langduriger waar dat nodig is.” 13.500 medewerkers
bieden hulp bij alle mogelijke psychische problematiek aan ruim 180.000 cliënten. Volgens Best1 richt de
organisatie zich op het behandelen van cliënten in de volle breedte van het woord zonder aanzien van de ernst
van de problemen, leeftijd, culturele achtergrond etc. Dit doet de organisatie middels verschillende zorgmerken
met ieder een eigen specialisme, directie, staf en identiteit.
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Speerpunten
In het bedrijfsplan formuleert de organisatie zes speerpunten die richting geven aan de inzet. Deze zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elke collega telt: voldoende en geïnspireerde collega’s.
Cliënten en naasten die ons van harte aanbevelen.
Extern partnerschap: [caseorganisatie] draagt merkbaar bij.
Onze hulpverlening eerder, dichterbij en zo mogelijk korter en lichter.
Interne samenwerking: de kracht van de groep benutten.
Speerpunt ‘Hoofdthema’s ondersteuning’.

Speerpunten 1 t/m 5 hebben een nadrukkelijke relatie met het primaire proces, namelijk de dagelijkse zorg aan
cliënten. Speerpunten 4 en 6 bevatten prioriteiten die raakvlakken hebben met digitalisering van
bedrijfsprocessen en zorgverlening.
Het bedrijfsplan van de organisatie bevat twee paragrafen waaruit de strategische doelstellingen van de
organisatie op het gebied van digitale strategie blijkt, 4.1 en 6.1 (zie bijlage 3). Best1 zegt hierover: “dat plan is
erg op hoofdlijnen”, en dat digitalisering in het plan is opgenomen “in algemene bewoordingen.“ Binnen de
organisatie is gestart met het formuleren van een algemene digitale strategie en per zorgbedrijf een
informatieplan met een horizon van 1 tot 2 jaar.

4.2. Digitalisering
Deze paragraaf beschrijft de huidige verschijningsvormen van digitalisering en de knelpunten.

4.2.1. Verschijningsvormen
Uit de geraadpleegde documenten en interviews blijkt dat de organisatie technologie wil inzetten voor het
betaalbaar, toegankelijk en voldoende van kwaliteit houden van de zorg. Enkele verschijningsvormen van
digitalisatie zijn:
Digitaal en blended behandelen
Volgens het bedrijfsplan (caseorganisatie, 2021d) en de afgenomen interviews (IM2, EA) is digitalisering van het
zorgaanbod een belangrijke ontwikkeling. In de praktijk betekent dit dat bij de behandeling of begeleiding faceto-face contact en online behandelen worden gecombineerd in wat blended care wordt genoemd (Delespaul,
Milo, Schalken, Boevink, & Van Os, 2017). In de praktijk blijkt hierbij dat de behandeltijd korter en de cliënten
tevredener zijn dan cliënten die de traditionele behandeling hebben ontvangen (Van Orden & den Hollander,
2018). De organisatie stelt zich tot doel om in de periode 2022-23, 25% van de behandelingen digitaal aan te
bieden of te voorzien van een digitale component (caseorganisatie, 2021a) en zet daarop in door middel van
digitale poliklinieken, die overwegend lichtere doelgroepen behandelen. Er is binnen de caseorganisatie echter
geen concreet plan voor het realiseren van deze doelstelling en wat deze ontwikkeling betekend voor de
inrichting van processen, rollen en technologie. De EA zegt hierover: “men ziet wel dat het moet gebeuren maar
niet HOE.”
Mobiele apps
Binnen de organisatie zijn diverse apps in gebruik die zijn ontwikkeld in opdracht of samenwerking met de
zorgbedrijven. Binnen één van de zorgbedrijven is sinds vijf jaar een platform en app beschikbaar die primair zijn
ontwikkeld ter ondersteuning van de behandeling aan patiënten met ADHD. De app is extern ontwikkeld waarbij
een participatie is genomen in het bedrijf wat de ontwikkeling verzorgt. Hierbij is uitgegaan van de kennis en
kunde van een cliënt op het gebied van app-ontwikkeling en is de interne ICT-organisatie niet betrokken geweest.
Volgens Best1 spreekt in dit verband de wens uit om “veel meer naar een soort regieorganisatie te gaan waarbij
we zelf aan de knoppen zitten en niet actief participeren in allerlei bedrijfjes”.
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Elektronisch patiënten dossier
Volgens Best2 heeft de organisatie een ambitieuze strategie rond het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Een
geraadpleegd EPD visiedocument beschrijft dat de organisatie zich continu voorbereidt op de toekomst en
dagelijks inspeelt op de mogelijkheden die digitalisering biedt voor patiënten, behandelaars en zorgbedrijven
(caseorganisatie, 2021c). Uit interviews (IM1, Adv, EA, ManaIT, Best2) blijkt deze passage vooral betrekking te
hebben op het maken van een efficiëntieslag. Volgens Best2 is het doel om een lichte variant van het EPD
beschikbaar te maken als werkomgeving ten behoeve van ambulante behandelaars “zodat de behandelaren er
langzaam aan wennen dat ze niet meer hoeven in te loggen om een patiënt te behandelen”. In de presentatie
over de EPD-visie is geen informatie opgenomen wat deze ontwikkeling betekent voor de IT-organisatie,
processen of benodigde technische infrastructuur.
Data gedreven zorg en bedrijfsvoering
Een in het bedrijfsplan geformuleerde doelstelling is dat in een tijdspanne van 3 jaar betrouwbare data en
informatie leiden tot nieuwe voorspellende inzichten, gericht op het verbeteren van onze zorg en bedrijfsvoering.
Deze inzichten moeten de organisatie actief ondersteunen in een betere besluitvorming (caseorganisatie,
2021d). In het document ‘Thema's en trends voor toekomst van GGZ’ beschrijft de organisatie dat kan worden
geprofiteerd van de schaal van de organisatie omdat er gezien het marktaandeel veel data beschikbaar is.
Daarnaast beschikt de organisatie volgens Best1 over een kennisinfrastructuur met hoogleraren,
specialismegroepen, onderzoekers en datascience-specialisten. Best2 zegt hierover dat “op beperkte schaal
onderzoek gedaan naar het anders benutten van de EPD-data, met kleine successen.”
Hervorming psychiatrie
De organisatie neemt deel aan een innovatienetwerk waarin diverse deskundigen en organisaties een gewenst
toekomstbeeld voor de geestelijke gezondheidszorg voor 2030 ontwikkelen (caseorganisatie, 2021f). Over één
van de projecten die in dit kader zijn opgestart zegt Adv “als ik naar alle bewegingen kijk, dan hebben ze zonder
uitzondering allemaal een digitale component”. Volgens het conceptprojectplan is het doel dat het project
gebruik maakt van techniek die past binnen de IT-architectuur van caseorganisatie maar zal er worden gestart
met een standalone applicatie. De IT-architectuur van de caseorganisatie wordt wel aangemerkt als project
afhankelijkheid. IT-risico’s worden in het conceptprojectplan niet benoemd en over contact met de EA zegt Adv
“Geen reden om het niet te doen geen reden om het wel te doen... we zijn daarover onbewust niet in contact”.
Waar digitaal en blended behandelen moet worden gezien als een digitalisering van bestaande analoge
behandelingen en methoden, kan ‘De Nieuwe GGZ’ wel worden gezien als digitale transformatie. Het is op
termijn de bedoeling dat een participerende cliënt zijn eigen diagnostische data met behulp van een slimme app
verzamelt en neemt naar de professional. Zonder de app is deze manier van behandelen niet mogelijk.

4.2.2. Knelpunten
Tijdens de interviews kwamen ook knelpunten naar voren die digitalisering in de weg staan. De belangrijkste
thema’s zijn:
Versnippering
“Het zijn allemaal van die losstaande initiatieven, waarvan het mij nog niet duidelijk is aan welke
kapstok ze hangen.” (ManaIT)
Volgens IA, IM1, IM2, EA, Best1, ManaIT en Best2 is er binnen de caseorganisatie sprake van een versnippering
van initiatieven op het gebied van digitalisering. Een medewerker met een goed idee gaat daar vaak met
tomeloze energie en inzet mee aan de slag, veelal ongestructureerd, ad-hoc en pragmatisch. Daarbij is weinig
aandacht voor wetenschappelijk onderbouwing, externe analyse, businesscase of het inpassen in het grotere
geheel (caseorganisatie, 2021b). Het beeld ontstaat hierbij dat er beperkt zicht is op welke initiatieven binnen de
organisatie worden ontplooid en dat op meerdere plekken binnen de organisatie zonder afstemming hetzelfde
onderzoek plaatsvindt.
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Adoptieproblematiek
“Heel veel dingen mislukken, we hebben toch een heel aantal gewoon mislukte implementatieprojecten
gehad.” (Best1)
De adoptie van digitale initiatieven blijkt relatief laag en de toepassing én het succes van e-health blijft al geruime
tijd achter bij de verwachtingen. Volgens IM2 is er sprake van een relatief kleine groep cliënten, tegenover hoge
kosten van implementatie en onderhoud.
Leveranciers van toepassingen die de zorg gebruikt bij blended care, gaan volgens Best1 uit van de perceptie dat
cliënten en medewerkers hoogopgeleid en digivaardig zijn, dat cliënten graag regie houden over hun eigen leven
en een keuze willen maken. Deze perceptie blijkt vaak niet aan te sluiten bij de behoeftes van de cliënten. IM2:
“die pilots zijn allemaal heel positief maar het krijgt geen omvang.” Het is echter een strategisch doel om
innovaties die op de werkvloer ontstaan te stimuleren en faciliteren en een proces in te richten om, mits
succesvol, deze innovaties sneller op te schalen zodat de hele groep hiervan kan leren en profiteren
(caseorganisatie, 2021d). De EA zegt hierover “De zorgbedrijven hebben samen met de informatiemanagers een
informatieplan gemaakt”. Dit blijkt echter een recente ontwikkeling die zich nog niet heeft vertaald in
geformaliseerde EA-artifacts.
Pilots zijn positief maar opschalen blijkt lastig. Volgens Best1 lukt het niet om met technologische ontwikkelingen
een versnelling aan te brengen zodat deze winstgevend of kostendekkend binnen het aanbod passen. Volgens
IM2 is het volume in digitaal behandelen dusdanig klein dat de organisatie geen gesprek kan aangaan met de
zorgverzekeraars over het bekostigen van doorontwikkeling in digitale zorgverlening.
Er blijkt ook weinig inzicht in het daadwerkelijke gebruik van apps. Bij de ontwikkeling van apps is geen gebruik
gemaakt van interne ICT-expertise en zijn er in een late fase van het ontwikkelproces problemen met privacy en
security ontdekt. Dit wil men ondervangen door ICT veel eerder in het proces te betrekken en in een volgende
situatie te werken vanuit een opdrachtgeverschap in plaats van participatie in een onderneming.
Beperkte financiële middelen
Diverse geïnterviewden betwijfelen of de middelen beschikbaar zijn om aan de in het bedrijfsplan geformuleerde
digitale ambities uitvoering te geven. Zo zijn de kosten van het gebruik, onderhoud en doorontwikkeling van
blended care-toepassingen hoog. Dit maakt dat volgens IM1 de organisatie op dit moment de investeringen niet
terugverdient in de zorgverlening. Volgens Best2 richten online partijen zich op een lichtere doelgroep of op
nichemarkten. In deze doelgroep of markten genereert de organisatie niet de grootste winsten en draait hij zelfs
verlies.
Het grootste deel van het beschikbare ICT-budget gaat op dit moment naar de basisvoorzieningen. Hieronder
vallen de kosten voor ondersteunende bedrijfsprocessen, het EPD en licenties voor KA software en
besturingssystemen. Volgens DirICT blijft voor het invullen van de speerpunten minder dan 1% van het budget
over. Best1 noemt als oorzaak dat zowel binnen de organisatie als ook binnen de sector er veel te weinig marge
is voor de opgave die voorligt. Anderen geven aan dat er sprake is van een te lage arbeidsproductiviteit van de
behandelaren. Daarbij zit de organisatie onder het landelijk gemiddelde en heeft het de langste wachtlijsten.
“De financiers zetten ons het mes aan de keel. We hebben een zorgprestatiemodel wat we moeten
invoeren, we hebben een tekort aan professionals en duizenden mensen op een wachtlijst. En dat moet
allemaal bij elkaar komen want wat ik nu noem, dat leidt automatisch al tot 100 verschillende projecten
die nu bij de professionele diensten lopen…” (Best1)
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De organisatie ziet in digitalisering een kans voor het verhogen van productiviteit en verkorten van de
wachtlijsten. De EA zegt in dit verband: “digitalisering wordt wel benoemd als een soort kans maar ze zien het
toch vooral als een kostenpost. De IT-kosten moeten omlaag.” Voor de digitaliseringsagenda betekent dit volgens
ManaIT, Best1 en Best 2 dat de organisatie slechts beperkt kan investeren in digitale initiatieven en dat dié
initiatieven moeten worden uitgerold die het werk voor de professionals verbeteren, gemakkelijker maken of
beter ondersteunen.
ICT-kennis en digivaardigheid
Best1 haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat niet iedere zorgmedewerker beschikt over voldoende digitale
vaardigheden om de zorgtaken goed uit te voeren (De Nederlandse GGZ, 2021). Zorgmedewerkers en managers
weten vooral wat ze niet willen en een vraag naar behoeftes kan onvoldoende worden beantwoord. Als mogelijke
oorzaak wordt genoemd dat IT en digitalisatie niet de primaire aandacht heeft en niet wordt gezien als een
middel wat de zorg primair in staat zou kunnen stellen om hun werk beter en makkelijker te doen. Dit levert
problemen op bij het kenbaar maken van behoeftes bij leveranciers en ICT.
Daarnaast worden ook zorgen geuit over de digivaardigheid bij cliënten. Niet elke cliënt kan of wil gebruik maken
van digitale technologie of heeft de benodigde voorzieningen. Ook stelt Best1 dat bij de aanvang van digitale
initiatieven “er weinig wordt geredeneerd vanuit de behoefte van de patiënt”. Volgens Best1 is er binnen de
organisatie voldoende kennis over behandelen maar geen kennis over het bouwen van apps.
“Echt gebruik maken van de intrinsieke mogelijkheden die internet biedt, daar zitten we nog wel een
eind vandaan.” (Best1)
Ontbreken digitale strategie
Uit de interviews blijkt dat er geen concreet plan is hoe de doelstellingen in het bedrijfsplan kunnen worden
bereikt. Vier van de negen geïnterviewden geven aan dat ze niet het idee hebben dat er een duidelijke visie op
digitalisering is. DirICT zegt hierover dat er fragmenten van een digitale visie zijn geformuleerd en vastgesteld,
maar geen concrete plannen over hoe de doelstellingen in het bedrijfsplan kunnen worden bereikt. Met deze
fragmenten wordt met name de EPD-visie bedoeld. DirICT merkt op dat de organisatie van ver komt en dat men
blij is met het weinige wat er op dit moment voorhanden is. “Er wordt gewerkt aan een jaarlijkse cyclus waarbij
een strategie inclusief vertaling naar de informatievoorziening en operationele IT beschikbaar is.”
Onduidelijke strategische keuzes
Ondanks dat de organisatie volgens Best2 door zijn omvang en aanwezige expertises een toonaangevende positie
heeft binnen de markt, blijft het in de overige interviews onduidelijk of het in algemene zin een voorloper in de
markt wil zijn. Het beeld is dat de organisatie niet weet of het voor wil lopen of meer wil volgen in de digitalisering
van het zorgaanbod. Enerzijds is het geen onderdeel van de missie of strategie om voorop te lopen. Best1 geeft
aan dat een organisatie met deze omvang niet kan waarmaken in alles de beste of meest vooruitstrevende te
zijn. Anderzijds hecht de organisatie er volgens Best1 wel waarde aan om met een aantal innovatieve projecten
zichtbaar te zijn voor de buitenwereld. Best2 geeft aan dat in de afgelopen jaren te weinig gefocust is op
innovatieve projecten en er te weinig keuzes zijn gemaakt over wat de prioriteiten nu zijn en wat niet.
Uit de interviews ontstaat het beeld dat de organisatie op verschillende niveaus in een verkenningsfase zit. Zowel
op het vlak van taken en bevoegdheden, de samenwerking tussen zorg en ICT en het stellen van prioriteiten. Ook
blijkt er sprake te zijn van verschillende belangen en zienswijzen binnen de organisatie. Waar de ene groep
geïnterviewden de focus op innovatie legt (IA, IM1, IM2, Adv), heeft de andere groep de focus op verhogen van
efficiëntie (EA, DirICT, Best1, ManaIT, Best2). Daarnaast verschilt volgens IM2 per zorgbedrijf het tempo en de
aandacht die men geeft aan ontwikkelingen.
Aangegeven wordt dat de vruchtbare grond om digitale vernieuwing echt van de grond te krijgen ontbreekt. Het
besef dat er iets moet gebeuren is er, het komt echter niet tot operationele invulling.
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Gebrek aan personeel
Het is volgens Best1 en Best 2 voor de organisatie een opgave om personeel te vinden, in dienst te krijgen en te
behouden. Daarnaast kampt de organisatie met een hoog ziekteverzuim. De vraag naar zorg groeit en de
werkdruk is hoog. Om medewerkers in staat te stellen voldoende productief te zijn, moet de organisatie volgens
Best2 in staat zijn om veel flexibeler en makkelijker de medewerkers digitaal te ondersteunen. Digitalisering
wordt zelfs genoemd als een mogelijke reden voor een medewerker om bij de organisatie te werken. Echter
geeft Best2 ook aan dat medewerkers overvraagd zijn waardoor de organisatie momenteel niet wendbaar is.

4.2.3. Strategische planning van digitalisering
Omdat binnen de organisatie op veel verschillende niveaus gesproken wordt over digitaliseringsprojecten en er
geen gremium bestond met het complete overzicht van alle digitaliseringsinitiatieven, is in juni 2021 een overleg
digitalisering (OD) in het leven geroepen. Volgens het concept-reglement en de beschikbare
PowerPointpresentaties, is het overleg het centrale platform voor digitaliseringsbeleid op organisatieniveau.
Thema’s die op de agenda staan zijn:





Coördineren/afstemmen van projecten
Prioriteren van inzet schaarse middelen
Richting geven op strategisch niveau
Visieontwikkeling

Het overleg wordt gepositioneerd als de centrale plek waar de digitale toekomst van de organisatie wordt
uitgedacht. Het doel van het overleg op de korte termijn is het inventariseren en prioriteren van
digitaliseringsprojecten. Daarnaast is het de bedoeling te komen tot een implementatievoorstel aan de
bestuursraad en/of raad van bestuur over strategisch digitaliseringsbeleid, vaststellen van kaders en spelregels
op het gebied van digitalisering en advies over strategisch digitaliseringsbeleid.
Op de langere termijn is het de bedoeling om te komen tot een gemeenschappelijke digitale visie en het
formuleren van digitale doelstellingen. Deze doelstellingen zullen vervolgens vertaald worden in een
groepsbrede digitale visie, waarop een zorgbedrijf eventueel aanvullend beleid kan ontwikkelen voor die
terreinen die wellicht niet zijn afgedekt in de groepsbrede digitale visie.
Vaste deelnemers aan het overleg zijn twee leden van de raad van bestuur, een afvaardiging van het MT ICT en
bestuurders en/of directeuren van de zorgbedrijven. Waar nodig kunnen de informatiemanagers worden
uitgenodigd, indien noodzakelijk aangevuld met kennishouders.
Volgens de EA en Best2 is uit de eerste bijeenkomsten gebleken dat het totale projectportfolio ruimschoots het
beschikbare budget overstijgt en de eerste belangrijke opdracht van het overleg is dat de digitaliseringsagenda
moet worden uitgevoerd parallel aan een bezuinigingsopdracht voor 2022.

Figuur 7. Inventarisatie digitale projecten en kosten (caseorganisatie, 2021e)
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Volgens het reglement is het overleg besluitvoorbereidend, en vindt het één keer in de zes weken plaats. Op
moment van schrijven heeft het twee maal plaatsgevonden. Er zijn nog geen directe resultaten van dit overleg
beschikbaar. Het eerste overleg is getypeerd als een chaotische verkenning en tijdens het tweede overleg is een
begin gemaakt met het sorteren van het projectportfolio. Een formeel vastgesteld en afgebakend strategisch
planningsproces voor DT is op dit moment binnen de caseorganisatie niet waarneembaar.

4.3. De EA-functie
Om inzicht te krijgen in de huidige invulling van de functie en de relatie tot strategische planning, is tijdens het
empirisch onderzoek specifiek onderzocht hoe EA is ingebed in de organisatie en hoe deze is gepositioneerd in
relatie tot DT en het strategisch planningsproces.

4.3.1. Omschrijving en positionering
Binnen de caseorganisatie is de EA-functie gedefinieerd en voor 1 FTE ingevuld. Volgens het functieprofiel is het
doel van de EA-functie: “het vertalen van de strategische doelstellingen van de organisatie alsmede relevante
externe ontwikkelingen naar (architectuur)principes, richtlijnen en modellen die kaderstellend zijn voor de richting
en inrichting van de informatievoorziening en –technologie van de Groep, cluster van zorgbedrijven en
zorgbedrijf”. Het volledige functieprofiel is opgenomen als bijlage 4.
EA valt in het functiehuis onder de staf van het cluster ICT en rapporteert aan de directeur IT. Volgens DirICT
weet de gemiddelde bestuurder niet wat een EA doet en wat het voor de organisatie en zijn IT betekent als er
onder architectuur wordt gewerkt. Om dit te veranderen wordt momenteel ingezet op het demonstreren van de
meerwaarde hiervan voor de organisatie als geheel. De EA neemt deel aan het overleg digitalisering en
vertegenwoordigt het MT in belangrijke stuurgroepen. Het doel is om EA de mogelijkheid te geven om richting
te geven aan ontwikkeling. Volgens DirICT zal EA nooit draagvlak krijgen als het niet van toegevoegde waarde is
voor een zorgbedrijf of bestuurder.
Interviews met Best1 en Best2 bevestigen dit. Best2 geeft aan dat ze binnen projecten goed kunnen
samenwerken met EA maar dat de rol van EA binnen de organisatie niet geheel duidelijk is.
“EA staat in de kinderschoenen en we gaan kijken of we het komend jaar de middelen hebben om daar
een impuls aan te geven.” (DirICT)

4.3.2. Gebruikte EA-methodes en frameworks
Volgens de EA wordt gebruik gemaakt van twee architectuur frameworks: DYA en TOGAF. Het DYnamic
enterprise Architecture framework (DYA) is een enterprise-architectuurraamwerk ontwikkeld door het
adviesbureau Sogeti, gericht op softwareontwikkeling. Het biedt volgens de ontwikkelaar een doelgerichte,
pragmatische benadering van architectuur. Daarnaast wordt binnen de organisatie gebruik gemaakt van The
Open Group Architecture Framework (TOGAF), een veel gebruikt framework van The Open Group bestaande uit
richtlijnen voor het plannen, ontwerpen implementeren van EA.

4.3.3. EA in de praktijk
Volgens de taakomschrijving is de functie van de EA het vertalen van organisatiedoelstellingen en relevante
ontwikkelingen naar kaderstellende principes, richtlijnen en modellen voor de richting en inrichting van de
informatievoorziening en -technologie. In de praktijk blijkt echter volgens de EA dat een vraag om mee te denken
en te helpen bij keuzes, uiteindelijk kan uitmonden in het organiseren van operationele zaken of het
troubleshooten bij slecht doordachte en vastgelopen implementatietrajecten.
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Gebruik van EA-artifacts
EA-artifacts zijn organisatiedocumenten die aspecten van een organisatie beschrijven en helpen bij de
communicatie tussen business- en IT-stakeholders. Een actuele set EA-artifacts kan worden gebruikt om
strategische planning, technologie-optimalisatie, projectlevering en operations te vergemakkelijken en om
transformaties te faciliteren. Volgens TOGAF 9.2 (2018) leveren EA’s een aantal resultaten op zoals
processtromen, requirements, projectplannen en beoordelingen van projectconformiteit.
In de praktijk blijkt dat er slechts zeer beperkt sprake is van een onderhouden set EA-artefacts. De EA zegt dat
“daar nu de architectuurkaders voor worden gebruikt die ik nog niet geformaliseerd heb”. Volgens de EA is een
set basiskaders beschikbaar en een overzichtsplaat van de samenhang data, proces en applicatie. De benoemde
basiskaders blijken te zijn verwerkt in de EPD-visie. Tevens wordt in de strategische planning gebruik gemaakt
van het door de branchevereniging gehanteerde referentiedomeinmodel (Nictiz, 2014). Zo zijn aan de hand van
dit model, tijdens het OD de digitaliseringsprojecten gesorteerd en geprioriteerd.
In tegenstelling tot beschreven in 4.3.2, is het gebruik van EA-artifacts zoals beschreven in het TOFAG
Architecture Principles, Vision and Requirements model (The Open Group, 2018) niet waargenomen. Ten aanzien
van de DYA-methodiek geldt dat bij de aanvang van een project door informatieanalisten een project start
architectuur (PSA) wordt opgeleverd die door informatiemanagers worden gebruikt in de communicatie naar
stakeholders. Echter blijkt het onduidelijk te zijn hoe deze PSA verder wordt getoetst aan de EA of
doorontwikkeld naar een project architectuur.
DirICT geeft aan dat de voorstellen die een vorige EA heeft opgeleverd moeten worden herzien en een plaats
moeten krijgen binnen de organisatie. Tijdens de documentanalyse zijn de voorstellen aangetroffen in een
archiefmap op het intranet van de organisatie. Deze map is volgens intranet-beheerders een jaar niet benaderd.
De gedeelde map bedoeld voor het publiceren van vastgestelde documenten en EA-artifacts blijkt leeg.
Ontbrekende documentatie
Tijdens de interviews komt naar voren dat het ontbreekt aan essentiële documentatie voor het initiëren of
implementeren van projecten. Door de informatiemanagers wordt het ontbreken van proces- en data
architectuur en een actueel overzicht van het applicatielandschap specifiek benoemd als een hindernis bij het
uitvoeren van projecten.
Dit heeft tot gevolg dat informatiemanagers zelfstandig en zonder input of ruggespraak met de EA, projecten
uitvoeren die de EA van de organisatie raken. Ook blijkt uit de interviews dat de EA bij innovatietrajecten –
onbewust én bewust – niet altijd of niet op het juiste moment wordt betrokken. Uit de interviews blijkt dat de
perceptie van een vertragende invloed, het opleggen van beperkende kaders die experimenteren hinderen, of
het afwijzen van de mogelijkheid om betrokken te worden bij een project, hieraan ten grondslag liggen.
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5. Conclusies, Discussie en aanbevelingen
Dit hoofdstuk bevat een reflectie op het uitgevoerde onderzoek. Het bevat de resultaten en hoe deze resultaten
zich verhouden tot de theorie. Daarnaast bevat dit hoofdstuk de beperkingen van dit onderzoek, suggesties voor
verder onderzoek en aanbevelingen voor de praktijk.

5.1. Conclusies
Dit onderzoek is gericht op de vraag welke elementen in een SPP voor DT bruikbare informatie opleveren voor
EA-artifacts en op welke manier EA-artifacts worden gebruikt. Het doel is om elementen binnen een SPP voor DT
te identificeren, die kunnen bijdragen aan EA-artifacts zodat deze artifacts van waarde zijn bij een DT. Hiervoor
is in eerste instantie gekeken naar het SPP voor DT’s en de hierin gebruikte EA-artifacts.
Geconcludeerd kan worden dat het ontbreekt aan een digitale visie, missie, strategische doelstellingen en keuzes
gericht op de inzet van digitale technologie. Er blijkt geen sprake te zijn van een formeel SPP voor DT’s. Het is
onduidelijk welke initiatieven op basis van strategische keuzes wel en welke niet in gang worden gezet en voor
welke initiatieven middelen worden gealloceerd. Een algemeen geformuleerde doelstelling maakt dat het
moeilijk is om een specifieke richting te bepalen. Een dergelijke doelstelling kan niet worden vertaald in concrete
acties zoals het kiezen van projecten die passen binnen een digitale strategie. De organisatie haalt dan ook
beperkt voordeel uit de inzet van digitale technologie. Onduidelijk is hoe digitale technologie binnen de
organisatie wordt geïmplementeerd en hoe de organisatiestructuur in lijn wordt gebracht met strategische
doelstellingen.
Tevens kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van geformaliseerde set EA-artifacts. Elementen die op
basis van de literatuur in EA-artifacts worden verwacht zijn aangetroffen in de EPD-visie. Dit is echter beperkt tot
de scope van het EPD en niet uitgewerkt in afzonderlijke EA-artifacts die van toepassing zijn op de gehele
organisatie.
Gebleken is dat digitale initiatieven worden aangevangen zonder rekening te houden met de EA van de
organisatie. Niet waargenomen is of en in welke mate EA succesvol is in het formuleren van een gestructureerde
beschrijving van de organisatie en haar relaties.

5.2. Discussie
In deze paragraaf worden per thema de conclusies van dit onderzoek verbonden aan het theoretisch kader.
Digitale transformatie
Geconcludeerd kan worden dat de organisatie beperkt voordeel haalt uit digitale technologie. Zoals beschreven
blijkt de toepassing én het succes van e-health en blended care al geruime tijd achter te blijven bij de
verwachtingen. Dit is in lijn met eerder onderzoek van Delespaul et al. (2017) waaruit is gebleken blended care
niet per definitie een succes is. Blended care is volgens dit onderzoek een voorzichtige poging om e-health toe
te voegen aan het huidige zorgaanbod en moet worden gezien als een tussenfase op weg naar ‘De Nieuwe GGZ’,
wat wel kan worden gezien als digitale transformatie. Hierbij verzamelt een participerende cliënt zijn eigen
diagnostische data met behulp van een slimme app en neemt deze mee naar de professional, zoals beschreven
door Van Os (2017). Een app die volgens dit principe werkt is in ontwikkeling.
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Strategische inbedding van digitale technologie
Uit het onderzoek blijkt dat de caseorganisatie, in lijn met Matt et al. (2015), initiatieven ontwikkelt om nieuwe
digitale technologieën te verkennen en de voordelen ervan te benutten. Zoals beschreven door Korachi and
Bounabat (2020), Sebastian et al. (2020), Vial (2019) en Weill and Woerner (2018) is tijdens de interviews een
breed besef waargenomen dat de organisatie kan profiteren van digitale- en informatietechnologieën. In de
praktijk blijkt er echter geen digitale strategie waarneembaar. Het is slechts een abstract aanhangsel van de
algemene strategie. De initiatieven kenmerken zich ook door een versnipperde, ad-hoc en pragmatische aanpak.
Dit is in lijn met Simon et al. (2014) die in hun onderzoek een gebrek aan structuur en transparantie in het
strategische management benoemen. Digitale initiatieven passen in geen enkel strategisch IT-traject en in de
praktijk is het onduidelijk of en in welke mate er sprake is van strategische keuzes. Omdat er geen sprake is van
SPP voor DT, met een duidelijk afgebakend strategieformulering, -implementatie en -evaluatie zoals Blomqvist
et al. (2015) beschrijven, is er geen bruikbare informatie vanuit een SPP voor DT voor EA-artifacts waarneembaar.
Binnen de organisatie is een overleg digitalisering (OD) ingesteld om de strategische inbedding van
digitaliseringsprojecten te verbeteren en een digitale strategie te formuleren die - in lijn met Matt et al. (2015) de volledige coördinatie, prioritering, en implementatie omvat. Bruikbare informatie voor EA en een vertaalslag
naar bruikbare EA-artifacts hieruit is niet waargenomen.
De huidige verschijningsvormen van digitalisering kennen binnen de caseorganisatie veelal implementatie- en
adoptieproblematiek. De resultaten van dit onderzoek zijn daarmee in lijn met eerder onderzoek dat is
uitgevoerd in dezelfde branche als de caseorganisatie. Grolleman (2019) stelt hierin dat taaie gedragsverandering
bij behandelaren en de te beperkte aandacht voor implementatie maken dat het gebruik van digitale technologie
achterblijft. Ook blijken cliënten niet altijd te beschikken over de digivaardigheid die nodig is om gebruik te
maken van digitale technologie.
Kijken we naar de elementen van een SPP volgens Blomqvist et al. (2015), dan is uit de beschikbare documenten
vanuit het OD op te maken dat het zwaartepunt vooral ligt bij de implementatiefase van digitale projecten. Van
een geformaliseerde algemene digitale visie en missie, die extern en intern is getoetst en op basis waarvan
strategische keuzes worden gemaakt en informatieplannen op kunnen worden gebaseerd, blijkt in de praktijk
geen sprake te zijn.
Opvallend is dat geïnterviewden in de financiële situatie van de organisatie een belemmering zien voor de
implementatie van digitale technologie. Daarbij lijkt het dat binnen de organisatie uit het oog wordt verloren het
potentieel biedt voor innovatie en verbeteren van prestaties van organisaties zoals benoemd door Vial (2019) en
dat organisaties transformatie moeten omarmen om een toppresteerder in de digitale economie te worden zoals
beschreven door Weill en Woerner (2018).
Dynamic capabilities
Niet duidelijk is of met het instellen van het OD ook het verhogen van snelheid en vergroten van flexibiliteit wordt
nagestreefd zoals Ross et al. (2019) betogen. De frequentie van het OD is om de 6 weken. Initiatieven voor
innovatie en vernieuwing worden in het OD jaarlijks beoordeeld en begroot. Hiermee lijkt de organisatie in de
huidige opzet niet ingericht op het snel kunnen inspelen op disruptie.
De ontwikkeling van adaptieve capaciteiten zoals bepleit door Van de Wetering (2020) en Weill & Woerner (2018)
waarmee de organisatie kan versnellen en voldoen aan de behoeften van een steeds complexere omgeving, zijn
in de praktijk niet waargenomen. De geïnterviewden geven aan dat de initiatieven die binnen de zorg worden
ontplooid, vaak ‘modes’ zijn of worden geïnitieerd door leveranciers, in plaats van dat ze zijn gebaseerd op het
detecteren van nieuwe mogelijkheden en behoeften. Ook blijken de initiatieven vaak een digitalisering van een
al bestaande behandelmethode, zonder dat hierbij functionaliteit wordt toegevoegd en gebruik wordt gemaakt
van de intrinsieke mogelijkheden van internettechnologie. Binnen de caseorganisatie is een multidisciplinair
expertisecentrum ingericht met als doelstelling het organisatiebreed stimuleren en implementeren van
digitalisering en e-health. Dit team is echter niet betrokken bij het ontwikkelen van een digitale strategie. In de
praktijk blijkt dit team vooral te adviseren bij pilots die al zijn opgestart.
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Enterprise Architecture functie
Als we kijken naar de manier waarop EA binnen de caseorganisatie is geïmplementeerd, dan kan worden
geconstateerd dat in lijn met bevindingen van Kotusev et al. (2015) het tot stand brengen van EA een uitdagende
inspanning is. Eerdere pogingen om te komen tot een geformaliseerde set EA-artifacts zijn niet succesvol
gebleken en er blijkt in lijn met Kotusev (2018a) dat binnen de caseorganisatie heel beperkt sprake is van een
succesvolle praktische implementatie van EA.
De constatering is dat in de praktijk, informatiemanagers zelfstandig en zonder input of ruggespraak met de EA
projecten uitvoeren die de EA van de organisatie raken. Tevens blijkt dat de EA bij innovatietrajecten – onbewust
én bewust – niet altijd of niet op het juiste moment wordt betrokken. Argumenten die worden genoemd komen
overeen met het ‘ivoren torensyndroom’ zoals beschreven door Niemi & Pekkola (2019). Er blijkt in de praktijk
een beperkt begrip van EA en wat de EA-functie kan betekenen voor de organisatie. Uit de interviews blijkt een
perceptie van een vertragende invloed van EA en het opleggen van beperkende kaders die experimenteren
hinderen.
Tijdens het onderzoek is aangegeven dat de EA de mogelijkheden om betrokken te worden bij projecten afwijst,
met als argument dat de rol verkeerd wordt ingeschat. Dit maakt dat de EA slechts beperkt kan faciliteren bij het
ontwerp van de configuratie van middelen en competenties om aan de verwachtingen van stakeholders te
voldoen, zoals beschreven door Ahlemann et al. (2012) en Van de Wetering (2020). Alleen bij het formuleren van
de EPD visie lijkt de EA een passende bijdrage te leveren door het stellen van kaders en mee te helpen in de
communicatie tussen stakeholders. In de praktijk blijken de opdrachten vanuit het MT richting de EA vooral
gefocust op de korte termijn en laten deze beperkt ruimte voor het ontwikkelen van een vertaling van de
business-visie en IT capabilities naar bruikbare EA-artifacts.
EA-artifacts
Zoals beschreven in het theoretisch kader beschrijven Grave et al. (2021) 15 essentiële EA-artifacts waarvan 13
artifacts kunnen faciliteren aan een SPP voor DT’s. Onderzoek naar de beschikbaarheid in de praktijk van deze
artifacts levert het beeld op dat zeer weinig geformaliseerd is. Onderstaande tabel geeft aan wat in de praktijk
aan beschikbare EA-artifacts is waargenomen.
EA-proces

Verwachtte EA artifact

Waarneming binnen caseorganisatie

Surveillance
Technology watch
Business watch

Prognose Technologie en vaardigheden

Niet waargenomen

SWOT-analyse

Waargenomen als onderdeel EPD-visie, scope beperkt tot EPD.

Impact analyses
simulaties

Strategisch plan

Recent beschikbaar, bevat digitale doelstellingen op hoofdlijnen

Operationeel concept op hoog niveau

Niet waargenomen

Bedrijfsfunctie-ontwikkelingsplan

Niet waargenomen

Bedrijfsmodel

Niet waargenomen

Enterprise portfolio

Niet waargenomen

Conceptueel datamodel

EPD en datawarehouse, gebruik en status onbekend

Principes en richtlijnen

Waargenomen als onderdeel EPD-visie

Security- en privacy-plan

In concept beschikbaar, extern assessment is gaande

Stakeholder-communicatieplan

Niet waargenomen

Beoordeling impact en risico

Niet waargenomen

Technologie standaarden

Niet waargenomen

Faciliteren
gedistribueerde
besluitvorming

Tabel 5. Beschikbare EA artifacts
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5.3. Beperkingen
Ondanks het zorgvuldig en betrouwbaar uitvoeren van dit onderzoek, moeten er bepaalde beperkingen worden
erkend.
Voor het afnemen van interviews is gebruik gemaakt van Teams, waarvan bekend is dat niet alle non-verbale
communicatie kan worden waargenomen. Dit heeft mogelijk invloed op de betrouwbaarheid van de
antwoorden. In sommige gevallen bleek de beschikbare tijd te kort om verdiepende vragen te stellen en is er een
interview telefonisch afgenomen, waarbij non-verbale communicatie niet mogelijk is.
Tijdens een aantal interviews is ook gebleken dat de geïnterviewde de rol van onderzoeker verwart met de
huidige functie en positie van de interviewer. Dit blijkt uit antwoorden als “we denken daar beide hetzelfde over”
en “je weet wel hoe dat gaat”. Dit maakt dat sommige vragen mogelijk onvolledig zijn beantwoord.
Ook moet worden onderkend dat de huidige rol en functie van de interviewer van invloed is op de interpretatie
van antwoorden. Ondanks zorgvuldige afwegingen kan er mogelijk toch sprake zijn van een zekere
vooringenomenheid vanuit eerdere ervaringen die de interviewer heeft opgedaan binnen de organisatie.
Een andere belangrijke beperking is de onbekendheid met de rol van EA, of de functie van EA binnen de
organisatie, het ontbreken van een vastgestelde set EA-artefacten en relatieve onvolwassenheid van de EA
functie. Dit is van invloed op de betrouwbaarheid van de waarneming omdat er mogelijk sprake is van
interpretatieverschillen.
Ten slotte is de reikwijdte van deze casestudy beperkt tot één organisatie en zijn er binnen deze organisatie geen
succesvol geïmplementeerde DT’s waargenomen. Hierdoor kan niet worden vastgesteld of EA-artifacts hebben
bijgedragen aan een succesvolle implementatie of strategische planning van DT’s.

5.4. Aanbevelingen voor de praktijk
Uit dit onderzoek blijkt dat het de organisatie onvoldoende lukt om te profiteren van digitale technologie en dat
implementatie van digitale technologie problemen kent met name rond de adoptie. Tevens blijkt een digitale
strategie binnen de organisatie te ontbreken. De theorie beveelt aan om een digitale strategie te definiëren die
de volledige coördinatie, prioritering en tevens de implementatie omvat (Chanias et al., 2019). Daarbij kan
gebruik worden gemaakt van een SPP zoals beschreven door Blomqvist et al. (2015). Deze digitale strategie zou
volgens de theorie gericht moeten zijn op de business of de klant en niet gericht op technologie. Om een
succesvolle implementatie te realiseren is het tevens aan te bevelen om de digitale strategie te ontwikkelen met
diverse stakeholders binnen de organisatie (Chanias et al., 2019).
Tevens is gebleken dat bij digitale initiatieven zowel de EA als interne ICT-organisatie niet altijd, of niet op tijd
worden betrokken. Volgens de theorie kan een SPP in verschillende fases worden ondersteund door EA en is EA
het meest waardevol bij strategieformulering en implementatie (Simon et al., 2014). De EA stelt als basis voor
een SPP EA-artifacts samen, die input leveren voor het creëren of aanpassen van een DT-strategie (Grave et al.,
2021). Een set met aanbevolen EA-artifacts is hiervoor opgenomen in bijlage 1.
Tot slot stelt de theorie dat DT's vragen om snelheid en flexibiliteit (Ross et al., 2019) en dat organisaties waar
EA de meer traditionele IT-focus volgt hun EA-functie niet volledig benutten (Shanks et al., 2018). De theorie
beveelt aan om de ontwikkeling van dynamic capabilities te versnellen zodat kan worden voldaan aan de
behoeften van een steeds complexere omgeving (Van de Wetering, 2020; Weill & Woerner, 2018). Een op EA
gebaseerde dynamic capability heeft een positieve invloed op de afstemming tussen business en IT en de
verbetering van de wendbaarheid (Grave et al., 2021; Van de Wetering, 2020). Op deze manier kunnen EAprincipes bijdragen aan innovatie en het verbeteren van het slagingspercentage van nieuwe projecten.
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5.5. Aanbevelingen voor verder onderzoek
Dit onderzoek heeft binnen de caseorganisatie geen elementen uit een SPP voor DT’s geïdentificeerd die zinvolle
informatie bieden aan enterprise architecten. Verder onderzoek is noodzakelijk, bijvoorbeeld in een organisatie
waarin sprake is van een gedefinieerd en functionerend SPP en succesvolle implementaties van DT’s.
Ook is in dit onderzoek geconstateerd dat binnen de organisatie niet duidelijk is wat een EA doet en wat het voor
de organisatie en zijn IT betekent als EA wordt toegepast. Verder onderzoek is noodzakelijk naar hoe een EA
praktische meerwaarde voor de organisatie kan onderbouwen en hoe een EA op strategisch niveau binnen een
organisatie draagvlak kan creëren.
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Bijlage 1 - EA artifacts tbv faciliteren DT
Deze bijlage bevat de 13 EA-artifacts inclusief hun bronnen en beschrijving, die volgens Grave et al. (2021) als
richtlijn kunnen worden gebruikt om het strategische planningsproces voor DT's te faciliteren.
Prognose technologie en vaardigheden
(Bernard, 2012; Kotusev, 2018b; U.S. Department of Defense, 2010)
Verminderen van afhankelijkheid van legacy-systemen en -technologieën door:
-

Verbeteren van de technische efficiëntie en betrouwbaarheid van het IT-landschap.
Gebruik te maken van nieuw beschikbare mogelijkheden.

Levert input voor SWOT-analyses.
SWOT-analyse
(Bernard, 2012)
Analyse van interne en externe factoren door bepalen op welke gebieden de organisatie zich moet
concentreren om sterke punten te benutten en te profiteren van kansen, en gebieden waar de organisatie
bedreigingen moet verminderen en zwakke punten moet wegnemen.
Strategisch Plan
(Bernard, 2012; Kotusev, 2018b; Spewak & Hill, 1992; The Open Group, 2018; U.S. Department of Defense,
2010; Zachman, 1987)
Document met de missie, visie en strategische doelen van een organisatie.
-

Faciliteert de conceptuele consistentie tussen algemene bedrijfs- en IT-richtingen.
Het presenteert de samenstelling van en relaties tussen organisatieperformers (organisatiemodel),
zakelijke drijfveren en concurrentieanalyse.
Dient als input voor een operationele context op hoog niveau en een ontwikkelingsplan voor de
bedrijfsfunctie.

Operationeel concept op hoog niveau
(Bernard, 2012; Kotusev, 2018b; Ross, Weill, & Robertson, 2006; Spewak & Hill, 1992; The Open Group, 2018;
U.S. Department of Defense, 2010; Van den Berg & Van Steenbergen, 2004; Zachman, 1987)
Een grafische en/of tekstuele beschrijving op hoog niveau van de toekomstige staat van het operationele
concept, inclusief de organisatorische context, rol of andere relaties tussen organisaties.
-

Is een afbeelding van één pagina met een overzicht op hoog niveau van processen, gegevens en
technologieën.
Het biedt een gemeenschappelijke context voor discussies tussen bedrijfs- en IT-leiders en vergemakkelijkt
de strategische dialoog en afstemming.
Helpt architecten om de structuur van het bedrijfslandschap te begrijpen, analyseren en wijzigen.
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Bedrijfsfunctie ontwikkelingsplan
(Kotusev, 2018b; Spewak & Hill, 1992; The Open Group, 2018; U.S. Department of Defense, 2010)
Biedt gestructureerde weergaven van alle bedrijfscapaciteiten van de organisatie op één pagina, soms samen
met andere ondersteunende informatie zoals bedrijfsstrategie, doelstellingen, belangrijkste klanten en
partners.


afstemming van strategische bedrijfsdoelen op prioriteiten voor IT-investeringen te vergemakkelijken en
verbeteren van de BITA.

Bedrijfsmodel
(Ross et al., 2016)
Bepalen van het noodzakelijke niveau van integratie en standaardisatie van bedrijfsprocessen voor het leveren
van goederen en diensten aan klanten.



Beschrijft hoe een bedrijf ernaar streeft om te gedijen en te groeien door een stabieler en bruikbaarder
beeld van het bedrijf te bieden dan de strategie.
Het bedrijfsmodel stuurt het ontwerp van het fundament voor de uitvoering aan.

Enterprise portfolio
(Bernard, 2012; Kotusev, 2018b; Spewak & Hill, 1992; The Open Group, 2018; Van den Berg & Van
Steenbergen, 2004; Zachman, 1987)
Gemeenschappelijke of infrastructurele componenten worden aangepakt door gezamenlijke ontwikkelingen
die resultaten opleveren voor specifieke capaciteiten. Om dit te kunnen doen is een vorm van overall
enterprise architectuur nodig in de vorm van een enterprise portfolio.



Geeft informatie over de architectuur als geheel, inclusief de onderlinge relaties tussen de betrokken
componenten.
Bedoeld om ontwikkelingen op elkaar af te stemmen op basis van de inhoud van de ontwikkelingen,
duplicatie en hergebruik van IT-middelen te beheersen en de analyse van het IT-landschap en de algehele
organisatorische geschiktheid ervan te vergemakkelijken.

Conceptueel datamodel
(Kotusev, 2018b; Spewak & Hill, 1992; The Open Group, 2018; U.S. Department of Defense, 2010; Zachman,
1987)
Bevat abstracte definities van de belangrijkste data-entiteiten die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering van een
organisatie en hun relaties.


Bereiken van een betere globale gegevensconsistentie en een uniforme verwerking van informatie in alle
IT-systemen.

Principes en richtlijnen
(Kotusev, 2018b; The Open Group, 2018)
Globale richtlijnen op hoog niveau die van invloed zijn op alle besluitvorming en planning in een organisatie en
IT-specifieke voorschriften op implementatieniveau die van toepassing zijn op nauwe technologie-specifieke
gebieden of domeinen.



Vergemakkelijkt het hergebruik van bewezen best practices en vermindert de algemene technische
complexiteit van het IT-landschap.
Bevorderen van consistente benaderingen van IT en vereenvoudigen van een betere conceptuele
homogeniteit van IT-gerelateerde besluitvorming.
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Security- en Privacyplan
(Bernard, 2012)
Biedt zowel uitgebreide als gedetailleerde beschrijvingen van het beveiligingsprogramma dat in de hele
organisatie van kracht is.




Fysieke gegevens, personeel en operationele beveiligingselementen en -procedures.
Beschrijving van de beveiligings- en privacyprogramma's, het beleid en de procedures van de organisatie.
Verbeteren van beveiliging, naleving en algemene conceptuele consistentie.

Stakeholdercommunicatieplan
(The Open Group, 2018; Van den Berg & Van Steenbergen, 2004)
Het “wat, wanneer, hoe en door wie” uitwerkt met betrekking tot communicatie over architectuur om
correcte, volledige en tijdige communicatie met alle relevante belanghebbenden mogelijk te maken.


Effectieve communicatie van gerichte informatie bevorderen naar juiste stakeholder op het juiste
moment.

Beoordeling impact en risico’s
(Grave et al., 2021)
Beoordeelt de huidige EA om veranderingen te identificeren die moeten worden aangebracht en de implicaties
ervan om de effecten en risico's van een architecturale aanpassing te identificeren.
Risico's kunnen worden beschouwd als extra beperkingen op de architectuurbetrokkenheid.




Aanstaande organisatorische veranderingen.
Andere programma's en initiatieven die parallel lopen.
Gebruik van onbewezen technologie.

Technologiestandaarden
(Bernard, 2012; Kotusev, 2018b; Spewak & Hill, 1992; The Open Group, 2018; U.S. Department of Defense,
2010)
Een lijst van alle technologieën die in een organisatie worden gebruikt. Het bevat generieke herbruikbare
oplossingen voor veelvoorkomende problemen bij het ontwerp van IT-systemen.




Verminderen van technische risico's en heterogeniteit van het IT-landschap.
Bereiken van een betere technologische consistentie.
Verminderen van complexiteit van het IT-landschap.
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Bijlage 2 - Interviewgids Casestudy
Geïnterviewden: Belanghebbenden van Digitale transformatie
Algemene introductie
Inleiding &
uitleggen taak

Mijn naam is Jeroen Mooijman en ik ben bij [caseorganisatie] werkzaam als
Technisch Consultant. Dit interview zal ik afnemen in de rol van
onderzoeker/student aan de Open Universiteit in Heerlen. Mijn expertisegebied
is enterprise architectuur (EA) gekoppeld aan digitale transformatiestrategie
(DTS).
Dit onderzoek heeft betrekking op de concepten enterprise architectuur,
digitale transformatie en strategische planningsprocessen.
Het belangrijkste doel is te identificeren welke informatie die in de praktijk
binnen het strategische planningsproces voor digitale transformatie wordt
gebruikt, van waarde kan zijn voor de EA van de organisatie.
Daarnaast wil deze casestudy de noodzaak valideren van een verandering in de
rol en functie van EA naar een meer adaptieve en flexibele vorm.
Voor de organisatie kan dit onderzoek inzichten op leveren in de waarde en het
gebruik van EA-informatie voor het strategische planningsproces van digitale
transformaties.

Verdere introductie

Bedankt dat u wilt meewerken aan dit interview en het onderzoek. U heeft als het
goed is een email ontvangen met informatie over dit onderzoek en de
interviewvragen? Is dat correct? Heeft u hier vragen over?

Doel van de
casestudy

Met dit interview neemt u deel aan een kwalitatieve casestudy. Ik zal minimaal
7 personen binnen de organisatie interviewen die betrokken zijn bij het
strategische planningsprocessen voor digitale transformaties. Met dit
onderzoek breng ik de ervaringen in kaart en daarnaast de enterprise
architectuur artifacts c.q. documentatie die tijdens het planningsproces is
gebruikt.
Uw deelname is belangrijk voor dit onderzoek. Het helpt bij het beantwoorden
van de onderzoeksvragen en het matchen van patronen in praktijk en theorie
over dit onderwerp.

Uitleg Digitale
Transformatie

Digitale transformatie is een proces waarmee een organisatie verbeteringen
realiseert door significante veranderingen in haar eigenschappen teweeg te
brengen door middel van informatie-, computer-, communicatie- en
connectiviteitstechnologieën (Vial, 2019). Een belangrijke benadering voor DT is
het formuleren van een DT strategie, die de volledige coördinatie, prioritering,
en implementatie van digitale transformatie omvat (Matt et al., 2015).

Onderwerpen

In dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:
-

Privacy en
Vertrouwelijkheid

Algemene vragen over de geïnterviewde
Visie, missie en strategie van de organisatie
Digitale transformatie
Het strategisch planningsproces
Enterprise-architectuur (beheer) (architecten, senior IT-leiders)
Enterprise-architectuur artifacts (architecten, senior IT-leiders)

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt. Alleen uw functie en rol binnen de
onderzochte case wordt vermeld. Daarnaast wordt de informatie u met mij deelt
alleen gebruikt voor dit onderzoek.
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Vroegtijdig stoppen

Als u het gesprek niet meer wilt voortzetten, kunt u dit op elk moment tijdens
het gesprek kenbaar maken. Het gesprek wordt dan direct beëindigd.

Opname van dit
interview

Graag zou ik dit gesprek willen opnemen. Hiervoor gebruik ik mijn mobiele
telefoon. De opname kan mogelijk worden verwerkt met behulp van kwalitatieve
data-analyse en onderzoek software. Zodra we starten met de opname, vraag ik u
daarom eerst of u toestemming geeft om dit gesprek op te nemen en dat de
opname door mij en de Open Universiteit als data mag worden verwerkt ten
behoeve van het onderzoek.
Geeft u toestemming om dit gesprek op te nemen en dat de opname door mij
en door de Open Universiteit als gegevens mogen worden verwerkt ten
behoeve van het onderzoek? En staat u het toe dat ik u zonder vermelding van
naam letterlijk quote?

Soorten vragen

Dit onderzoek zal bestaan uit verschillende soorten vragen:
Een ‘Hoe’-vraag heeft betrekking op ervaringen, aanpak of acties;
een ‘Wat’-vraag heeft betrekking op de inhoud;
een ‘Waarom’-vraag vraagt om verantwoording;
een ‘Welke’-vraag heeft betrekking op type en soort;
een ‘Wie’-vraag heeft betrekking op personen;
en een ‘Wanneer’ -vraag heeft betrekking op tijd.

Interviewvragen – persoon / organisatie
Algemene persoonlijke
informatie, functie, werk
etc.

Wat is uw opleidingsachtergrond, functie, rol en werk binnen deze
organisatie?

Onderwerpen

Verdiepingsvragen:

Persoonlijke kenmerken
Educatie,

Welke functie bekleedt u binnen de organisatie?

Functie en rol
Werk

Wat zijn uw verantwoordelijkheden?

Eerdere banen

Welke andere functie(s) of rol(len) heeft u vervuld?
Wat is uw positie binnen de hiërarchie van de organisatie?
Hoe lang werkt u al voor de organisatie?

Visie, missie, strategie

Wat is de visie, missie en strategie van onze organisatie?

Onderwerpen:

Verdiepingsvragen:

Visie en missie van de
organisatie

Wat is de visie en missie van de organisatie?

Strategie van de
organisatie

Welke rol speelt u in het vervullen van de visie, missie en strategie van de
organisatie?

Communicatie over de
strategie
Communicatie artifacts
Betrokkenheid van de
medewerkers
Invloed

Wat is/zijn de strategie/strategische aandachtspunten van de organisatie?

Welke invloed heeft u op de strategie van de organisatie?
Waarom is uw invloed beperkt tot de rol die u noemt?
Welke rol vindt u dat u zou moeten hebben?
Hoe wordt de strategie van de organisatie gecommuniceerd?
Welk soort documentatie, informatie, rapporten, presentaties, etc. is gebruikt
voor deze communicatie?
Hoe worden medewerkers betrokken bij de strategie?
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Interviewvragen – Digitale transformatie
Digitale transformaties

Wat is binnen de organisatie de visie op digitale transformatie?

Onderwerpen:

Verdiepingsvragen:

Digitale
transformaties
Digitale
technologieën
Ontwikkeling DT
(methoden)

Heeft de organisatie een digitale strategie?

Functie/rol
betrokkenheid
Strategische
beslissingen

Wat is volgens u de strategie en visie op digitale transformatie van de
organisatie?
Is deze strategie en visie geformuleerd in een strategisch plan?
Zou een strategisch plan volgens u van nut kunnen zijn bij een digitale
transformatie?
Hoe worden digitale transformaties aangevangen?
Op welke manier wordt de noodzaak tot digitale transformatie gedetecteerd?
Welke strategische beslissingen liggen aan digitale transformaties ten
grondslag?
Op welke manier wordt de strategie voor digitale transformatie bijgesteld?
Welke functies en rollen zijn betrokken bij de ontwikkeling en implementatie
van de digitale transformaties?

Digitale transformaties

Wat is de laatste digitale transformatie die de organisatie heeft
doorgevoerd?

Onderwerpen:

Verdiepingsvragen:

Digitale
transformaties
Digitale
technologieën
Ontwikkeling DT
(methoden)

Hoe zijn deze digitale transformaties tot stand gekomen?

Functie/rol
betrokkenheid
Strategische
beslissingen

Is er bij deze digitale transformatie een extern onderzoek geweest?
(marktverkenning/concurentieanalyse)

Welke strategische beslissingen lagen achter deze digitale transformaties?
Welke functies en rollen waren betrokken bij de ontwikkeling en
implementatie van deze digitale transformaties?
Wat voor ontwikkelingsmethodes zijn er gebruikt?

Is bij deze digitale transformatie een intern assessment uitgevoerd?
Is hierbij in kaart gebracht welke technische mogelijkheden binnen de
organisatie kunnen worden benut?
Is hierbij in kaart gebracht welke vaardigheden binnen de organisatie
beschikbaar zijn?
Is er een SWOT analyse uitgevoerd?

Strategisch
planningsproces

Hoe verliep het strategische planningsproces voor digitale transformatie
waarbij u voor het laatst betrokken was?
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Onderwerpen:

Verdiepingsvragen:

Strategisch
planningsproces

Welke personen, functies en/of rollen zijn betrokken bij de strategische
planning voor digitale transformatie?

Betrokkenheid van
belanghebbenden
Verschillende fasen

Wat was uw betrokkenheid bij het proces?

Belangen van
belanghebbenden

In welke stadia bent u betrokken geweest?

Betrokkenheid van
belanghebbenden

Hoe bent u betrokken geweest bij de uiteindelijke strategische keuzes?

Welke stadia heeft u kunnen onderscheiden als onderdeel van deze
strategische planning?
Welke rol speelde u in die/die fasen?
Welke stakeholderbelangen hebben een rol gespeeld bij deze
strategische planning?
Welke zijn naar uw mening van doorslaggevend belang geweest in het
besluitvormingsproces?

(architect) Gebruik van
documentatie

Welke documentatie, informatie, rapporten, presentaties en/of
datamodel is gebruikt in welke fase(n) van het strategische
planningsproces?

Onderwerpen:

Verdiepingsvragen:

Identificatie en gebruik van Waarom werd die specifieke documentatie in die/die fase(n) van het
artifacts
proces gebruikt?
Gebruik in specifieke stadia Hoe werd die specifieke documentatie gebruikt in die/die fase(n) van
Doel van artifacts
het proces?
Rol bij besluitvorming

Wat voor soort documentatie/informatie heeft een cruciale rol
gespeeld in het besluitvormingsproces of het maken van de
strategische keuze?
Wat voor soort documentatie/informatie ontbrak in het strategische
planningsproces, maar had kunnen bijdragen aan de strategische
planning van de digitale transformatie?
In welke fase(n) had de bovengenoemde documentatie/informatie
moeten zijn gebruikt?
Welke documenten/informatie mogen in dit proces absoluut niet ontbreken/
missen?
En waarom?

(Stakeholder) Gebruik van
documentatie

Welk soort documentatie/informatie gebruikt u in het strategische
planningsproces?

Onderwerpen:

Verdiepingsvragen:

Gebruik van artifacts

Hoe heeft u die specifieke documentatie/informatie gebruikt?

Doel van essentiële artifacts Welk doel hadden die documenten in het strategische planningsproces?
Welke documenten speelden een cruciale rol in het besluitvormingsproces?
En waarom?
Welke documenten/informatie mogen in dit proces absoluut niet ontbreken/
missen?
En waarom?
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Specifieke vragen alleen voor business architecten/ senior IT-leiders
EA praktijk

Wat kunt u mij vertellen over de architectenpraktijk van de organisatie?

Onderwerpen:

Verdiepingsvragen:

Motieven

Waarom heeft uw organisatie besloten om EA in de praktijk te brengen?
Hoe lang beoefent uw organisatie EA al?

Duur van de praktijk
Ondersteuning Strategische Hoe past uw EA-functie in de organisatiestructuur?
planning
Hoe denkt u dat EA de strategische planning van digitale transformaties kan
Ondersteuning DT
vergemakkelijken?
Voordelen EA
Welke voordelen haalt uw organisatie uit haar EA?
EA Artifacts

Wat zijn de belangrijkste EA-artifacts die binnen de organisatie worden gebruikt?

Onderwerpen:

Verdiepingsvragen:

Gebruik voor strategische
planning

Welke worden ook gebruikt voor strategische planning?

Welke worden gebruikt voor strategische planning van digitale transformaties?
Identificatie & gebruik voor Welke andere EA-artifacts worden hiervoor gebruikt?
DT
Kunt u precies vertellen welk doel elk artefact dient?
Doel gebruik door
Welke personen maken gebruik van deze artifacts en door wie worden ze
stakeholders
onderhouden?
Hoe komt de visie/missie terug in architectuur artifacts?
Hoe worden strategische doelen verwerkt in architectuur artifacts?
Hoe is het architectuurontwerp traceerbaar naar een strategisch doel of
requirement?

Interview afsluiting
Conclusie

Ik zou u ter afsluiting willen vragen om uw antwoorden eventueel aan te vullen.
Heeft u onderwerpen gemist die relevant en/of belangrijk zijn om over te vertellen.
Hoe heeft u het gesprek ervaren?

Validiteit,
betrouwbaarheid en
ethische aspecten

Graag zou ik uw medewerking willen vragen om de resultaten van dit interview te
controleren op eventuele onjuistheden en/of verkeerde voorstelling van uw
antwoorden op de vragenlijst.

Dankwoord

Ik wil u bedanken voor uw deelname aan dit interview en voor het nemen van de
tijd om al mijn vragen zo gedetailleerd mogelijk te beantwoorden. Heeft u het
gevoel dat u uw verhaal zo volledig mogelijk hebt kunnen vertellen en dat naar u is
geluisterd?

Contactgegevens voor
vragen en/of
aanvullende informatie

Mocht u na dit gesprek nog vragen hebben en/of aanvullende informatie willen
geven, dan kunt u mij telefonisch of per e-mail bereiken.
06-14465732
ou@mooijman.nl
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Bijlage 3 - Visie op DT volgens bedrijfsplan
Prioriteit 4.1 - Digitale transformatie zorgaanbod
Waarom?
De wereld om ons heen digitaliseert steeds verder en deze ontwikkeling heeft door corona nog eens een extra
vlucht gekregen. Een steeds groter deel van ons cliënten is digitaal vaardig én vindt digitale dienstverlening
normaal. Als [caseorganisatie] spelen we hier de afgelopen jaren al op verschillende manieren op in. Dit doen
we in de behandeling die we bieden: denk aan de digitale poli van [zorgbedrijf], [zorgbedrijf] Online en
[zorgbedrijf] Online, maar ook met de inzet van VR-brillen en apps als Superbrains. Ook in onze klinieken
worden in toenemende mate digitale tools ingezet om het zorgproces te ondersteunen, onder meer met
domotica. Maar ook bij de start aan onze voordeur en in de communicatie met cliënten en naasten zetten we
in toenemende mate digitale producten in, een ontwikkeling die met het eind 2020 gekozen cliëntenportaal
van Philips een verdere versnelling moet krijgen.
Digitalisering omschrijven wij als het geheel van digitale contacten (van bellen, chat, mail, beeldbellen tot
volledige e-health-behandelingen) waarbij de cliënt de 24 uursregie over zijn behandeling heeft en deze met
hulp ook kan uitvoeren.
Digitalisering helpt ons bij het organiseren van de zorg om de cliënt heen, plaats- en tijdonafhankelijk. Het is
een van de belangrijke hulpmiddelen om passend de juiste zorg op de juiste plek te leveren.
Ambitie
Deze planperiode gaan we gebruiken om deze verschillende ontwikkelingen binnen [caseorganisatie] te
stroomlijnen en versnellen.
1. We breiden de manieren van hulpverlening die nu door de coronaperiode vaste grond hebben gekregen uit.
2. We zetten in op en creëren ruimte en capaciteit voor een tweetal grote ontwikkelingen die het zorgproces in
de volle breedte van onze groep raken: ‘mental health as a service’ en het cliëntenportaal.
3. We stimuleren en faciliteren nog beter dan voorheen kleine(re) innovaties die op de werkvloer ontstaan én
richten een proces in om, mits succesvol, deze innovaties sneller op te schalen zodat de hele groep hiervan kan
leren en profiteren.
4. We intensiveren digitalisering bij vroeg-detectie en (terugval)preventie.
Om deze ambitie te realiseren en kort op de bal te blijven spelen, organiseren we deze transformatie in het
overleg Digitalisering. Dit is een samenwerking tussen zorg en ICT. Digitale transformatie raakt alle facetten van
‘Sturen op Inhoud en Bedrijfsvoering’.
Met als resultaat
• Wij spreken met ieder zorgbedrijf – op basis van hun type zorg – de gewenste verhouding tussen face-toface- en digitale contacten af. Op het niveau van de groep als geheel: 30% van onze cliënten wordt in 2024
blended behandeld en 10% van onze behandelingen is in 2024 100% online.
• Per cliëntendoelgroep (jeugd, mensen met een CMD, mensen met een EPA) een passend digitaal aanbod
dat bij zoveel mogelijk cliënten wordt ingezet.
• Met elke cliënt wordt besproken wat er digitaal kan in de behandeling.
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Prioriteit 6.1 - Data en informatievoorziening
Waarom?
Bij [caseorganisatie] genereren we elke dag opnieuw veel data. Data over het zorgproces, over onze financiën,
over de in-, door- en uitstroom van cliënten et cetera. Deze data kunnen ons als groep helpen om betere
besluiten te nemen en meer inzicht te creëren in alle lagen van de organisatie. Daarvoor is het van belang dat
onze data betrouwbaar zijn, zodat de juiste conclusies en inzichten ontstaan. Uiteraard is het ook van belang
dat we als groep de veiligheid van onze data in het oog hebben en houden, zeker waar dit persoonsgegevens
betreft van cliënten en medewerkers. De afgelopen twee jaar is in het BIZON-project onze infrastructuur naar
een niveau gebracht waarop we de tools beschikbaar hebben om deze data, betrouwbaar en veilig, te gaan
benutten voor het verbeteren van onze zorg en bedrijfsvoering. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenhang
met speerpunt 2, prioriteit 4.1 Digitale transformatie zorgaanbod.
Ambitie
Over 3 jaar willen we dat betrouwbare data en informatie leiden tot nieuwe voorspellende inzichten, gericht op
het verbeteren van onze zorg en bedrijfsvoering, en dat deze inzichten ons actief ondersteunen in een betere
besluitvorming.
Met als resultaat
• Teamdashboards waarop een evenwichtige mix staat van zowel KPI’s over de zorg(inhoud) als KPI’s over de
bedrijfsvoering.
• Onderzoeksagenda (en -capaciteit) is gebaseerd op de speerpunten en prioriteiten uit dit plan.
• Datascience wordt ingezet om met alle beschikbare in- en externe data nieuwe inzichten te creëren in de
speerpunten en prioriteiten.
• Onze collega’s zijn in staat om met selfservice-BI-hulpmiddelen nieuwe inzichten te genereren waarmee zij
in staat zijn hun processen te verbeteren en/of nieuwe kansen te ontdekken.
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Bijlage 4 - Functieprofiel Enterprise Architect

Enterprise-architect
Vastgesteld op 28 augustus 2019
Doel van de functie
Het vertalen van de strategische doelstellingen van de [caseorganisatie] alsmede relevante externe
ontwikkelingen, waaronder wijzigingen op het gebied van wet- & regelgeving naar (architectuur)principes,
richtlijnen en modellen die kaderstellend zijn voor de richting en inrichting van de informatievoorziening en –
technologie van de Groep, cluster van zorgbedrijven en zorgbedrijf.
Situatieschets
Enterprise-architectuur gaat over het vertalen en bewaken van de Groepsdoelstellingen naar de inrichting en
informatievoorziening en het toetsen van de samenhang. Enterprise-architectuur geeft richting aan projecten
en de ontwerpkeuzen die daarin gemaakt worden. Dit betekent dat het op verschillende momenten in
projecten betrokkenheid heeft. Al in een vroeg stadium kan enterprise-architectuur helpen bij de afbakening
van projecten. In de initiatiefase wordt een document opgesteld waarin afspraken worden gemaakt tussen de
architectuurfunctie en het project over de impact van de enterprise-architectuur op het project (Project Start
Architectuur - PSA). Verder in de projectfasering worden er informele en formele toetsingen (reviews)
uitgevoerd op belangrijke projectdocumenten op basis van deze kaders. Vanuit de enterprisearchitectuurfunctie kunnen er ook belangrijke issues en afwijkingen worden geconstateerd die door de
projectstuurgroep dienen te worden behandeld.
Plaats in de organisatie
Ontvangt leiding van een directeur (IT). Is lid van het MT IT.
Resultaatgebieden
A. Strategie en beleid
B. Ontwikkelen en onderhouden architectuur
C. Innovatie
D. Projecten.
Resultaten
A. Strategie en beleid
1. Groepsdoelstellingen alsmede relevante externe marktontwikkelingen, zijn vertaald en beschreven naar de
(architectuur)principes, richtlijnen en modellen (architectuurkaders);
2. Veranderingen in de informatievoorziening en –technologie zijn uitgevoerd binnen de architectuurkaders
op de niveaus informatie -, proces - , applicatie -, gegevens – en techniek;
3. De architectuurkaders voorzien in het noodzakelijk inzicht en samenhang tussen de verschillende
processen, informatiebouwstenen, applicaties en technische infrastructuur zowel op Groep-, cluster van
zorgbedrijven als zorgbedrijf niveau;
4. De architectuurkaders hebben de communicatie en afstemming tussen de verschillende stakeholders
ondersteund;
5. Heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het strategisch informatie-, automatiserings- en
sourcingbeleid van de Groep, cluster van zorgbedrijven en zorgbedrijf;
6. Heeft geadviseerd op zowel strategisch-, tactisch- als op operationeel niveau.
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B. Ontwikkelen en onderhouden architectuur
1. Heeft zorggedragen voor het consistent ontwikkelen en onderhouden van toetsbare architectuurkaders
passend op de doelstellingen en ambities van de Groep en ontwikkelingen in de markt;
2. Het werken onder architectuur is geïmplementeerd en gestimuleerd en daar waar noodzakelijk is
bijgestuurd;
3. Ontwerpen en plannen zijn getoetst op passendheid binnen de kaders van de huidige architectuur en
risico’s zijn onderkend;
4. Beleids- en architectuurkaders zijn concreet vertaald naar maatregelen voorzien van een heldere en
begrijpbare uitleg.
C. Innovatie
1. Ontwikkelingen in de omgeving (o.a. wetgeving, technologie, bedrijfsvoering) zijn geanalyseerd en vertaald
naar consequenties voor de architectuur;
2. Heeft bijgedragen aan het opzetten van business cases en projectvoorstellen voor innovatietrajecten, die
ondersteunend zijn aan de besluitvorming;
3. Nieuwe mogelijkheden tot innovatie zijn actief uitgedragen en betrokkenen zijn geïnspireerd;
4. Een relevant netwerk met betrekking tot de ontwikkelingen binnen de GGZ- en IT-markt is onderhouden en
samenwerkingsverbanden zijn gerealiseerd;
5. De Groep in landelijke platformen op het gebied van innovatie en/of architectuur vertegenwoordigd,
waarbij een voortrekkersrol is vervuld.
D. Projecten
1. Projectplannen, projectstart architecturen en –voorstellen zijn actief getoetst op de architectuurkaders en
voorzien van bruikbare feedback en risicoanalyses;
2. Heeft deelgenomen aan projecten (quality board) met een complexe architectuur-component;
3. Heeft als sparringpartner opgetreden voor opdrachtgevers en projectleiders.
4. Gedurende een project zijn toetsingen (reviews) uitgevoerd op belangrijke projectdocumenten;
5. Eventuele belangrijke issues en afwijkingen zijn geconstateerd vanuit de enterprise-architectuurfunctie, die
door de projectstuurgroep dienen te worden behandeld.
Competenties
Competentie
04. Initiatief

07. Vasthoudendheid

09. Ontwikkelen en coachen van
medewerkers

Omschrijving
Signaleert kansen en handelt
hiernaar. Handelt uit eigen
beweging in plaats van passief af
te wachten.
Blijft bij een bepaalde opvatting,
werkwijze of plan van aanpak,
totdat het beoogde doel bereikt
is of op houdt bereikbaar te zijn.

Analyseert ontwikkelbehoeften
en stimuleert
ontwikkelingsactiviteiten.
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Gewenst niveau
4. Anticipeert op kansen en
bedreigingen in de toekomst

4. Is buitengewoon volhardend
en onderneemt meerdere
verschillende acties.
Onderneemt verschillende acties
om tegenstanders te overtuigen.
Slaagt erin doelen te bereiken
door diplomatiek en strategisch
te werk te gaan
3. Geeft feedback om te
stimuleren

14. Probleemanalyse en
oordeelsvorming

15. Visie

16. Omgevingsbewustzijn

Signaleert problemen, herkent
belangrijke informatie en legt
verbanden tussen gegevens.
Spoort mogelijke oorzaken van
problemen op en zoekt
relevante gegevens uit. Weegt
gegevens en mogelijke
handelswijzen aan de hand van
relevante criteria tegen elkaar af
om tot een realistische
beoordeling komen.
Neemt afstand van de dagelijkse
praktijk en ziet vraagstukken en
problemen in een lange termijn
perspectief. Ontwikkelt op basis
daarvan in hoofdlijnen een
toekomstbeeld en vertaalt dit
toekomstbeeld naar het korte
termijn beleid.
Laat blijken geïnformeerd te zijn
over maatschappelijke, politieke
en vak gerelateerde
ontwikkelingen en benut deze
kennis effectief voor de
organisatie.

4. Vertaalt analyses in
oplossingen en scenario’s

3. Levert input voor het beleid
en draagt het beleid actief uit

4. Speelt in op ontwikkelingen in
de marktbehoefte

Gezichtspunten
Kennis
Vakgerichte kennis op academisch niveau is vereist aangevuld met meerjarige ervaring en kennis op het gebied
van enterprise-architectuur. Heeft kennis van methoden en standaards binnen de zorg en op het gebied van
business informatiemanagement, informatieplanning en informatiearchitectuur (TOGAF) en de daarbij
behorende platformen zoals BIZZdesign. Heeft daarnaast kennis van ITIL, ASL, BISL, Lean en Prince 2 en
concrete ervaring op het gebied van innovatie, informatieveiligheid & -privacy en projecten. Heeft kennis en
ervaring op het gebied van relevante wet- en regelgeving en algemene kennis van organisatieontwikkeling.
Ontwikkelingen op IT-gebied dienen te worden bijgehouden en beoordeeld op toepasbaarheid binnen de
organisatie. Analytisch vermogen is vereist bij het verkrijgen van inzicht binnen en over de clusters van
zorgbedrijven heen. Weet complexe ontwikkelingen en kennis te vertalen en om te zetten naar holistische,
pragmatische en begrijpbare informatie.
Zelfstandigheid
De functie wordt uitgeoefend binnen kaders van het strategisch organisatiebeleid van de Groep. De functie
wordt uitgevoerd binnen de geldende regels aangaande o.a. security en privacy. Er is sprake van het oplossen
van complexe vraagstukken waarbij accent ligt op probleem oriëntatie en -analyse. Bij het nemen van
beslissingen is inzicht nodig, omdat gevolgen op lange termijn van belang zijn voor de hele organisatie en niet
zonder grote consequenties terug te draaien zijn. Initiatief is vereist om tijdig in te spelen op kansen en
bedreigingen op langere termijn en voor het aangaan van samenwerkingsverbanden. Voor ontwikkeling en
innovatie is inventiviteit van belang. Initiatief, vindingrijkheid en inzicht zijn vereist ten aanzien van strategische
beleidsontwikkeling en het ontwikkelen van een duurzame architectuur voor de gehele organisatie, het
onderkennen van risico’s en voor het coördineren en prioriteren van de werkzaamheden. Organisatorische
terugval is mogelijk op directeur IT.
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Sociale vaardigheden
Sociale vaardigheden zoals tact, luistervaardigheid, overtuigingskracht, conflicthantering en
onderhandelingsvaardigheden zijn vereist bij het functioneel leidinggeven, het onderhouden van in- en externe
contacten en bij het aangaan van samenwerkingsverbanden. Is in staat om op alle niveaus in de organisatie
adequaat op te treden. Het bewaren van de eigen professionele houding is van belang. Er kan sprake zijn van
het omgaan met tegengestelde belangen, weerstanden en conflicthantering. Gevoel voor politiek/bestuurlijke
verhoudingen is van belang bij het werken in complexe bestuurlijke organisaties. Is in staat tot effectieve
samenwerking met anderen, ook onder (tijds)druk.
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed
Er is risico op het veroorzaken van (im)materiële schade bij het ontwikkelen van strategisch IT-beleid, het
ontwikkelen, aanpassen en verbeteren van de organisatiebrede architectuur en de coördinatie daarvan en bij
het hebben van diverse externe contacten. Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het zorgdragen voor de
consistentie en samenhang van de architectuurkaders. De functie is richtinggevend en daardoor is er sprake
van invloed op het IT-beleid van de Groep. De directeur IT is eindverantwoordelijk voor het IT beleid van de
Groep.
Uitdrukkingsvaardigheid
Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn vereist bij het adviseren op verschillende niveaus
binnen de organisatie, adviseren van het MT, het ondersteunen van projecten en het hebben van diverse in- en
externe contacten. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid vereist bij het opstellen van beleidsnotities,
architectuurkaders en rapportages. Is in staat om complexe situaties te vertalen naar pragmatische en
begrijpbare informatie.
Bewegingsvaardigheid
Bewegingsvaardigheid is vereist voor het verwerken van teksten waarbij gezien de hoeveelheid enige snelheid
vereist is.
Oplettendheid
Oplettendheid is vereist bij het ontwikkelen en implementeren van beleid. Tevens is oplettendheid vereist voor
een tijdige signalering van risico’s bij de ontwikkeling en het bewaken van de consistentie en samenhang van
de organisatiebrede architectuur en de daaraan gekoppelde processen en beleid. Oplettendheid is tevens van
belang bij het ondersteunen van organisatiebrede IT-programma’s en -trajecten. Onvoldoende oplettendheid
heeft consequenties voor de continuïteit en kwaliteit van de informatievoorziening en daarmee de gehele
bedrijfsvoering.
Overige functie-eisen
 Eisen worden gesteld aan volharding, geduld en doorzettingsvermogen bij beleidsontwikkeling en
organisatieveranderingen, bij het onderzoeken van de organisatiebehoefte, het ontwikkelen van scenario’s,
bij het bereiken van consensus ten aanzien van besluitvorming binnen het cluster van zorgbedrijven ten aan
zien van architectuur;
 Eisen worden gesteld aan systematiek en ordelijkheid bij het ontwikkelen van strategisch IT-beleid, het
realiseren van de organisatiebrede architectuur en het bewaken van de onderlinge consistentie met de
strategische doelstellingen;
 Integriteit is vereist vanwege het omgaan met informatie met betrekking tot het strategisch beleid van de
organisatie;
 Eisen worden gesteld aan voorkomen en gedrag i.v.m. in- en externe contacten op verschillende niveaus.
Inconveniënten
 Psychische belasting treedt op bij het overbruggen van tegengestelde belangen, bij piekbelasting en het
werken met deadlines en doordat er verantwoordelijkheid wordt gedragen voor resultaten waar anderen
invloed op uit kunnen oefenen.
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