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Abstract
Organisaties baseren hun beslissingen steeds meer op bewijzen afkomstig uit data. Deze bewijzen
afkomstig uit data dienen middels een zo gestructureerd en betrouwbaar mogelijk proces verkregen
te worden. Terwijl Data Governance (DG) in de afgelopen jaren een ‘nice to have’ was voor
organisaties, wordt tegenwoordig het belang hiervan steeds meer onderkend binnen organisaties en
overheidsinstanties. Dit heeft mede te maken met het gebruik van geavanceerde technologieën
tijdens vastlegging van data in verschillende formats waardoor de hoeveelheid aan data binnen
organisaties drastisch gestegen is. Organisaties hebben baat bij een hulpmiddel welke de DG
volwassenheid in kaart brengt om hierop te kunnen acteren. Tijdens dit onderzoek is een DG
volwassenheidsmodel ontwikkeld voor de subdomeinen Human Resources (HR) en Information
Technology (IT). HR en IT zijn de meest essentiële onderdelen welke een bijdrage leveren aan
organisatie en proces. Omdat nog weinig onderzoek is gedaan naar de DG subdomeinen HR en IT zijn
middels een kwalitatief verkennend onderzoek geschikte kwalificaties en volwassenheidsniveaus
gevonden voor deze subdomeinen. Dit heeft geresulteerd in een Data Governance Human Resources
Information Technology Maturity Model (DGHRITMM), welke gevalideerd en getoetst is binnen één
case organisatie.

Sleutelbegrippen
Data Governance, Human Resources, Information Technology, Maturity, Maturity model
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Samenvatting
Relevantie
Organisaties baseren hun beslissingen steeds meer op bewijzen afkomstig uit data. Deze bewijzen
afkomstig uit data dienen middels een zo gestructureerd en betrouwbaar mogelijk proces verkregen
te worden. Terwijl Data Governance (DG) in de afgelopen jaren een ‘nice to have’ was voor
organisaties, wordt tegenwoordig het belang hiervan steeds meer onderkend binnen organisaties en
overheidsinstanties. Dit heeft mede te maken met het gebruik van geavanceerde technologieën
tijdens vastlegging van data in verschillende formats waardoor de hoeveelheid aan data binnen
organisaties drastisch gestegen is.
DG betreft het uitoefenen van autoriteit en de controle over het beheren van data. Het heeft als
doel om de waarde van data te maximaliseren binnen een organisatie en het beheren van data
gerelateerde risico’s. Verder formaliseert DG het beleid van data, standaarden en procedures en
bewaakt het de naleving hiervan.
Organisaties hebben baat bij een hulpmiddel welke de DG volwassenheid in kaart brengt om hierop
te kunnen acteren. Tijdens dit onderzoek is een DG volwassenheidsmodel ontwikkeld voor de
subdomeinen Human Resources (HR) en Information Technology (IT). HR en IT zijn de meest
essentiële onderdelen welke een bijdrage leveren aan organisatie en proces.
Doelstelling
Dit onderzoek heeft als doel om op basis van de wetenschappelijke literatuur een DG
volwassenheidsmodel te ontwikkelen waarmee de volwassenheid van een organisatie gemeten kan
worden op het gebied van HR en IT. Dit zal resulteren in een Data Governance Human Resources
Information Technology Maturity Model (DGHRITMM), welke gevalideerd en getoetst zal worden
binnen één case organisatie.
Probleemstelling
Het beheersen van grote hoeveelheden data speelt een steeds grotere rol binnen organisaties. HR
en IT antecendenten hebben impact op de implementatie en adoptie van DG. Deze antecedenten
beschrijven interne factoren welke voorafgaan bij de adoptie van DG werkwijzen. Interne
antecedenten bestaan uit strategische, organisationele, systeemgerelateerde en culturele factoren.
Een DGHRIT volwassenheidsmodel kan ondersteuning bieden aan organisaties bij het stellen van
doelen ter verhoging van de HR en IT volwassenheid. Momenteel ontbreekt het aan een DGHRIT
volwassenheidsmodel in de literatuur. Er is verdiepend onderzoek nodig binnen de DG HR en IT
capabilities. Organisaties hebben met dit model een hulpmiddel waarmee de DG volwassenheid van
de subdomeinen HR en IT in kaart gebracht kunnen worden om hierop te kunnen acteren. Op basis
van de verkregen onderzoeksresultaten zal vervolgens antwoord gegeven worden op de volgende
hoofdvraag:
“Hoe kan de organisatievolwassenheid van de Data Governance subdomeinen Human Resources en
Information Technology op een valide wijze worden gemeten?”
Aanpak
Voor de beantwoording van de hoofdvraag, dient eerst antwoord gegeven te worden op de literaire
deelvragen. Tijdens het literatuuronderzoek is onderzoek gedaan naar definities van DG in relatie tot
HR en IT en de ontwikkeling van een volwassenheidsmodel binnen deze subdomeinen. Het
iii

ontwikkelde volwassenheidsmodel is vervolgens middels een empirisch onderzoek gevalideerd en
getoetst in de praktijk. Het literatuuronderzoek en het empirisch onderzoek leiden gezamenlijk tot
beantwoording van de hoofdvraag.
Resultaten
Het DGHRITMM is op twee kwalificaties na door experts relevant bevonden in combinatie met
voorbeelden uit de praktijk. De experts gaven aan dat de kwalificatie talentmanagement mogelijk
samengevoegd kan worden met een drietal andere HR gerelateerde kwalificaties. Daarnaast zijn de
criteria op basis van de resultaten verder aangescherpt, met als doel om de generaliseerbaarheid
van het DGHRITMM te verbeteren. Hiermee is het DGHRITMM op twee kwalificaties na een relevant,
valide en betrouwbaar meetinstrument waarmee de DG volwassenheid van de subdomeinen HR en
IT kan worden gemeten.
Conclusies
Het DGHRITMM is op twee kwalificaties na te gebruiken als meetinstrument waarmee de
organisatievolwassenheid van DG binnen de subdomeinen HR en IT gemeten kan worden.
Aanbeveling(en)
Er is weinig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd over DG binnen de subdomeinen HR en IT. Dit
onderzoek heeft aangetoond dat HR en IT belangrijke onderdelen zijn om door te kunnen groeien
binnen DG. Omdat dit onderzoek enkel getoetst is binnen één case organisatie is het van belang dat
verder onderzoek plaatsvindt voor de generaliseerbaarheid van het volwassenheidsmodel. Nader
onderzoek is nodig om uit te wijzen of de kwalificaties organisatiestructuur en
rapportageverhoudingen op een andere manier getoetst kunnen worden in het
volwassenheidsmodel. Daarnaast kan verder onderzoek uitwijzen of de kwalificatie
talentmanagement kan worden samengevoegd met andere kwalificaties binnen de subdomein HR.
Tot slot kan op basis van gemaakte suggesties door enkele experts gekeken worden naar de
verbetering van de bruikbaarheid van het volwassenheidsmodel binnen organisaties.
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Summary
Relevance
Organizations base their decisions increasingly on evidence from data. This evidence from data must
be obtained through a process that is as structured and reliable as possible. While Data Governance
(DG) used to be a ‘nice to have’ in the past, today it is taking on a higher level of importance in
enterprises and governmental institutions. Part of this is due to the use of advanced technologies
during data capturing in various formats. This has drastically increased the amount of data within
organizations.
DG is the exercise of authority and control over the management of data. It aims to implement a
corporate-wide data agenda, maximizing the value of data assets in an organization, while managing
data-related risks. Furthermore, DG formalizes the policy of data, standards and procedures and
monitors its compliance.
Organizations benefit from a tool which measures the DG maturity in order to act on it. During this
research a DG maturity model has been developed for the DG subdomains Human Resources (HR)
and Information Technology (IT). HR and IT are the most essential components that contribute to
the organization and process.
Goal
The aim of this research is to develop a DG maturity model, based on scientific literature, with which
the maturity of an organization can be measured in the domain of HR and IT. This will result in a
Data Governance Human Resources Information Technology Maturity Model (DGHRITMM), which
will be validated and empirically tested within a case organization.
Problem definition
The management of the large amount of data plays an increasingly important role within
organizations. HR and IT antecedents have an impact on the implementation and adoption of DG.
These antecedents describe internal factors that precede the adoption of DG practices. Internal
antecedents consist of strategic, organizational, system-related and cultural factors. A DGHRIT
maturity model can support organizations in setting goals to increase HR and IT maturity. A DGHRIT
maturity model is currently lacking in the literature. More in-depth research is needed within the DG
HR and IT capabilities. With this model, organizations have a tool which can be used to measure the
DG maturity of the HR and IT subdomains in order to act on it. Based on the obtained research
results, the following main question will be answered:
“How can the organizational maturity of the Data Governance subdomains Human Resources and
Information Technology be measured in a valid way?”
Approach
Before answering the main question, sub-questions from the literature research should be
answered. During the literature study, definitions of DG in relation to HR and IT and the
development of a maturity model within these sub-domains were investigated. The developed
maturity model was validated and tested in practice by means of an empirical study. The literature
study and the empirical research jointly lead to answering the main question.
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Results
With the exception of two qualifications, the DGHRITMM was found relevant by experts in
combination with examples from practice. The experts indicated that the talent management
qualification could possibly be combined with three other HR-related qualifications. In addition, the
criteria were further refined based on the results, with the aim of improving the generalizability of
the DGHRITMM. This makes the DGHRITMM, with the exception of two qualifications, a relevant,
valid and reliable measuring instrument with which the DG maturity of the HR and IT subdomains
can be measured.
Conclusion(s)
The DGHRITMM can be used as a measuring tool for the organizational maturity of DG within the
subdomains of HR and IT, with the exception of two qualifications.
Recommendations for further research
Limited scientific research has been conducted on DG within the subdomains of HR and IT. This
research has shown that HR and IT are important components to be able to grow within DG. Because
this research has only been tested within one case organization, it is important that further research
is carried out for the generalizability of the maturity model. Further research is needed to find out if
the qualifications organizational structure and reporting relationships can be tested in a different
way in the maturity model. In addition, further research can reveal whether the qualification talent
management can be merged with other qualifications within the HR sub-domain. Finally, based on
suggestions made by some experts, improvement of the usability of the maturity model within
organizations can be examined.
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1. Introductie
1.1.

Achtergrond

Organisaties baseren hun beslissingen steeds meer op bewijzen afkomstig uit data. Deze bewijzen
afkomstig uit data dienen middels een zo gestructureerd en betrouwbaar mogelijk proces verkregen
te worden (Alhassan, Sammon, & Daly, 2019).
Terwijl Data Governance (DG) in de afgelopen jaren een ‘nice to have’ was voor organisaties, wordt
tegenwoordig het belang hiervan steeds meer onderkend binnen organisaties en overheidsinstanties
(Haneem, Kama, Taskin, Pauleen, & Abu Bakar, 2019). Dit heeft mede te maken met het gebruik van
geavanceerde technologieën tijdens vastlegging van data in verschillende formats waardoor de
hoeveelheid aan data binnen organisaties drastisch gestegen is (Haneem et al., 2019).
Merkus, Helms, and Kusters (2020) hebben een Generic Capabilities Reference (GRC) model
ontwikkeld voor het (her)ontwerpen van volwassenheidsmodellen op basis van capabilities
(subdomeinen) binnen verschillende vakgebieden. Hierin worden HR en IT als essentiële onderdelen
gedefinieerd welke bijdragen aan organisatie en proces. In dit onderzoek wordt een Data
Governance Human Resources Information Technology Maturity Model (DGHRITMM) ontwikkeld.
Vervolgens wordt dit model toegepast bij een organisatie om de toepasbaarheid van het model te
beoordelen.

1.2.

Gebiedsverkenning

Dit onderzoek vindt plaats binnen het wetenschappelijk gebied van DG. DG betreft het uitoefenen
van autoriteit en de controle over het beheren van data. Het heeft als doel om de waarde van data
te maximaliseren binnen een organisatie en het beheren van data gerelateerde risico’s (Abraham,
Schneider, & vom Brocke, 2019). Verder formaliseert DG het beleid van data, standaarden en
procedures en bewaakt het de naleving hiervan (Abraham et al., 2019).
Abraham et al. (2019) hebben een conceptueel raamwerk (bijlage 1) opgesteld, bestaande uit zes
dimensies, welke tijdens dit onderzoek gedefinieerd worden als subdomeinen. Binnen dit
conceptueel raamwerk worden HR en IT gedefinieerd als invloedrijke factoren voor adoptie van DG.
Organisaties gebruiken volwassenheidsmodellen bij het identificeren van de huidige
organisatievolwassenheid en vervolgstappen voor het verbeteren hiervan (Becker, Knackstedt, &
Pöppelbuß, 2009). Een volwassenheidsmodel bestaat uit kwalificaties met een opeenvolging van
volwassenheidsniveaus welke organisaties een evolutiepad bieden in de vorm van verschillende
fases (Becker et al., 2009).
Becker et al. (2009) en Pöppelbuss and Röglinger (2011) hebben kwaliteitseisen opgesteld waarmee
wetenschappelijke volwassenheidsmodellen kunnen worden ontwikkeld. De DG
volwassenheidsmodellen van Merkus (2015) en Boomgaarden (2021) zijn volgens deze principes
ontwikkeld en zullen hierom als leidraad dienen voor dit onderzoek.

1.3.

Probleemstelling

Het beheersen van grote hoeveelheden data speelt een steeds grotere rol binnen organisaties.
Abraham et al. (2019) beschrijven dat HR en IT antecendenten impact hebben op de implementatie
en adoptie van DG. Deze antecedenten beschrijven interne factoren welke voorafgaan bij de adoptie
van DG werkwijzen. Interne antecedenten bestaan uit strategische, organisationele,
systeemgerelateerde en culturele factoren. Een DGHRIT volwassenheidsmodel kan ondersteuning
bieden aan organisaties bij het stellen van doelen ter verhoging van de HR en IT volwassenheid. Dit
onderzoek zal leiden tot een DG volwassenheidsmodel. Momenteel ontbreekt het aan een DGHRIT
volwassenheidsmodel in de literatuur. Volgens Merkus et al. (2020) is verdiepend onderzoek nodig
betreffende DG HR en IT capabilities vanuit het door hun ontwikkelde Generic Capabilities Reference
(GRC) model. Dit onderzoek zal verrijkend zijn op de HR en IT capabilities binnen het GRC model van
Merkus et al. (2020). Daarnaast hebben organisaties met dit model een hulpmiddel waarmee de DG
volwassenheid van de subdomeinen HR en IT in kaart gebracht kunnen worden om hierop te kunnen
acteren.

1.4.

Opdrachtformulering

Dit onderzoek heeft als doel om de DG volwassenheid van de organisatie te bepalen op basis van
een tijdens dit onderzoek ontwikkeld volwassenheidsmodel. Dit volwassenheidsmodel geeft op basis
van verkregen inzichten vanuit de wetenschappelijke literatuur, de ideale situatie weer van de DG
volwassenheid subdomeinen HR en IT en de inrichting hiervan. Op basis van de verkregen
onderzoeksresultaten zal vervolgens antwoord gegeven worden op de volgende hoofdvraag:
“Hoe kan de organisatievolwassenheid van de Data Governance subdomeinen Human Resources en
Information Technology op een valide wijze worden gemeten ?”
Om tot een beantwoording te komen van de hoofdvraag, zijn deelvragen opgesteld. Deze
deelvragen zijn onderverdeeld in literaire -en empirische deelvragen.
De deelvragen voor het literatuuronderzoek zijn:
- Hoe verhouden de DG subdomeinen HR en IT zich ten opzichte van DG?
- Wat is een volwassenheidsmodel en welke modellen bestaan er al voor de HR en IT
capabilities binnen DG?
- Wat zijn relevante dimensies, niveaus en criteria om de organisatievolwassenheid te kunnen
meten van HR en IT in relatie met DG?
De deelvragen voor het empirisch onderzoek zijn:
- Hoe kan de organisatievolwassenheid op basis van de dimensies, niveaus en criteria van het
DGHRITMM worden beoordeeld?
- Wat zijn relevanteaanbevelingen voor organisaties om op basis van het DGHRITMM door te
kunnen groeien in DG?

2

1.5.

Motivatie / relevantie

Wetenschappelijke relevantie
Dit onderzoek zal een bijdrage leveren aan de wetenschap op het gebied van DG in relatie met HR en
IT. Om tot een bruikbaar volwassenheidsmodel te komen, dient onderzoek gedaan te worden.
Luftman (2003) heeft een volwassenheidsmodel ontwikkeld waarmee organisaties hun business en
IT alignment kunnen verkrijgen en behouden. Hiermee kunnen organisaties stappen zetten waarmee
IT kan worden gebruikt als leidende factor voor de business strategie..
Maatschappelijke relevantie
Het volwassenheidsmodel, welke voortkomt uit dit onderzoek kan gebruikt worden om de HR en IT
capabilities van DG te meten. Daarnaast is het volwassenheidsmodel geschikt om de volwassenheid
van de hiervoor benoemde capabilities in relatie met DG in kaart te brengen. Dit onderzoek draagt
bij als praktisch hulpmiddel om de volwassenheid van de capabilities in relatie met DG te kunnen
meten, zodat ze verder ontwikkeld kunnen worden binnen organisaties.

1.6.

Aanpak in hoofdlijnen

Hoofdstuk 2 beschrijft het theoretisch kader, welke de uitvoering van het onderzoek en het
ontwikkelde volwassenheidsmodel nader toelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft de methode van
onderzoek. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten uit het onderzoek weer. Op basis hiervan worden in
hoofdstuk 5 de eindconclusies en aanbevelingen gedaan.

3

2. Theoretisch kader
Dit hoofdstuk bevat het theoretisch kader, met daarin de paragrafen onderzoeksaanpak, uitvoering
van het onderzoek, de resultaten en conclusies en het doel van het vervolgonderzoek.

2.1.

Onderzoeksaanpak

Het theoretisch kader heeft als doel om middels literatuuronderzoek antwoord te geven op de
theoretische deelvragen van hoofdstuk 1. De aanpak (bijlage 2) van Okoli and Schabram (2010)
wordt gebruikt bij het uitvoeren van het literatuuronderzoek. Deze methode maakt het
reproduceren van dit onderzoek eenvoudiger voor andere onderzoekers. Voor de uitwerking van het
theoretisch kader zullen stappen 2 t/m 8 worden doorlopen van Okoli and Schabram (2010). Stap 1
beschrijft het doel en het waarom van het literatuuronderzoek, welke tijdens de introductie is
beschreven. De stappen inclusief de gebruikte zoektermen van het literatuuronderzoek worden in
de onderstaande tabel beschreven.
Tabel 1: Stappen Okoli and Schabram (2010).
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Voor het literatuuronderzoek zijn Google Scholar en de online bibliotheek van de Open Universiteit
geraadpleegd. Uitkomsten van de bovengenoemde stappen worden uitgewerkt in de komende
paragrafen.

2.2.

Uitvoering

Het ‘zoeken naar literatuur’ zal worden uitgevoerd als eerste stap van het literatuuronderzoek. Dit
wordt gedaan middels het opstellen van zoektermen. Deze zoektermen hebben een groot aantal
artikelen opgeleverd. De resultaten per stap van de literatuuronderzoeksaanpak van Okoli and
Schabram (2010) worden in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 2: Stapsgewijze resultaten Okoli and Schabram (2010).

Het grote aantal artikelen zijn middels de stappen ‘Practical Screen’ en ‘Quality Appraisal’ op basis
van criteria uitgefilterd tot relevante artikelen voor dit onderzoek. Vanuit de stap ‘Data Extraction’
zijn de artikelen overgebleven welke uiteindelijk tot de relevante kwalificaties hebben geleid voor
het volwassenheidsmodel. Tussen de overgebleven artikelen in de stap ‘Data Extraction’ bevinden
zich ook artikelen welke middels de zoekstrategie backward snowballing zijn verkregen.
Bijlage 3 detailleert stapsgewijs de toegepaste zoektermen en criteria.

2.3.

Resultaten en conclusies

Deze paragraaf beschrijft de resultaten en conclusies op basis van het uitgevoerde
literatuuronderzoek uit paragraaf 2.2.
DG HR en IT subdomeinen ten opzichte van DG
Human Resource Management (HRM) heeft volgens Mohanapriya and Sasikala (2015) betrekking op
het selecteren, trainen, ontwikkelen, beoordelen en vergoeden van HR. HRM wordt gedefinieerd als
een geïntegreerde aanpak en een ontwikkelingsproces m.b.t. het efficiënt benutten van HR voor het
bereiken van organisatiedoelstellingen (Lee, Lee, & Wu, 2010). Hierom kan volgens Lee et al. (2010)
de HR capability worden gezien als het vermogen van een organisatie om HR strategieën, -plannen, beleid en ontwikkeling te implementeren. HR werkwijzen zijn de primaire behoeften waarmee
organisaties invloed kunnen uitoefenen en de vaardigheden en gedrag van haar personeel kunnen
sturen, om haar doelstellingen te behalen.
Pohjola (2002) concludeert dat de wereldeconomie mede door globalisatie van organisaties en de
revolutie van IT een structurele wijziging heeft ondergaan. IT wordt volgens de literatuur op
verschillende wijzen gedefinieerd. Turulja and Bajgoric (2018) definiëren IT als het automatiseren
van bedrijfsvoering, reduceren van kosten en maakt het mogelijk om het bedrijfsleven te
internationaliseren. Terwijl Onn and Sorooshian (2013) IT definiëren als computer software en
hardware, welke ondersteuning bieden aan management en operatie. Tot slot concluderen Turulja
and Bajgoric (2018) dat IT kan worden gezien als een integraal onderdeel binnen organisaties.
5

Hosain (2019) onderstreept dit en beschrijft dat IT-systemen een cruciale rol spelen bij Strategische
HRM (SHRM) functies. IT-systemen helpen bij het leveren, vastleggen en delen van essentiële
informatie voor de beslissingsbevoegden. Hierdoor draagt IT bij aan effectieve en kostenefficiënte
SHRM vaardigheden voor het management. Daarom is het voor organisaties van belang om HR en IT
te koppelen aan de bedrijfsstrategie en het adopteren van snel wijzigende behoeften van klanten en
technologische vooruitgang.
In het verleden behoorde HR tot één van de minst data-gedreven bedrijfsonderdelen. Door de komst
van Big Data en bijbehorende algoritmes is het HR-landschap drastisch veranderd (Cheng & Hackett,
2021). Volgens Olaitan, Herselman, and Wayi (2019) heeft DG als belangrijkste doel om de
betrouwbaarheid van deze data te borgen, en als een gestandaardiseerd proces beheerd wordt door
de juiste HR.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat DG gebaat is bij een goede inrichting van HR en IT. Door het
borgen van de betrouwbaarheid van data met goede HR kunnen organisaties voldoen aan snel
wijzigende behoeften van klanten en technologische ontwikkelingen.
Volwassenheidsmodel en bestaande modellen voor DG HR en IT
Volwassenheidsmodel
Organisaties voelen een continue druk om hun marktpositie te behouden en verbeteren, het vinden
van manieren om kosten te besparen en het verkorten van doorlooptijden. Organisaties hebben
baat bij ondersteunende tools welke helpen de huidige situatie, afleiden en prioriteren van
verbeterpunten, en tot slot het controleren van de implementatie hiervan. Volwassenheidsmodellen
zijn nuttige instrumenten om deze problemen aan te pakken (de Bruin, Freeze, Kulkarni, &
Rosemann, 2005).
Volgens Becker et al. (2009) bestaat een volwassenheidsmodel uit een volgorde van
volwassenheidsniveaus voor een categorie van objecten. Het volwassenheidsmodel toont de
gewenste situatie van deze objecten in de vorm van discrete stappen. Het laagste niveau betekent
dat de organisatie zich in het beginstadium (initial state) bevindt, terwijl het hoogste niveau
(optimized) totale volwassenheid betreft.
Sinds de introductie van het Capability Maturity Model (CMM), zijn vele volwassenheidsmodellen op
de markt gekomen (Pöppelbuss & Röglinger, 2011). Omdat het grote aantal ontwikkelde modellen
niet gepaard gaan met een hoge kwaliteit, hebben Pöppelbuss and Röglinger (2011) ‘design
principles’ opgesteld, welke gebruikt kunnen worden om een kwalitatief sterk volwassenheidsmodel
te ontwikkelen. In de praktijk zijn er slechts een beperkt aantal DG volwassenheidsmodellen
getoetst. Merkus (2015) heeft het Data Governance Maturity Model (DGMM) ontwikkeld volgens de
‘design principles’ en het stappenplan van Becker et al. (2009) (bijlage 5). Omdat het DGHRITMM
aanvullend en versterkend is voor het DGMM, zal gebruik gemaakt worden van de
volwassenheidsniveaus uit het DGMM. Bijlage 6 detailleert deze volwassenheidsniveaus verder.
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Bestaande modellen DG HR en IT
Omdat nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan is binnen de DG subdomeinen HR en IT, is
gekozen om een aantal relevante bestaande HR en IT volwassenheidsmodellen vanuit de
wetenschappelijke literatuur als basis te nemen.
In de afgelopen jaren zijn vele IT-volwassenheidsmodellen ontwikkeld (Pöppelbuss & Röglinger,
2011). Tijdens het onderzoek naar relevante IT-volwassenheidsmodellen is geconstateerd dat bij de
ontwikkeling van de IT-volwassenheidsmodellen voornamelijk gebruik is gemaakt van het CMM (o.a.
Luftman (2003)) en het COBIT raamwerk van ISACA (2018). Daarnaast zijn ook het IT-CMF van Curley
(2016) en het SFIA Framework van SFIA (2021, 08 mei) naar voren gekomen uit onderzoek. Thornley,
Murnane, Streeter, and Seward (2019) hebben het IT-CMF en SFIA met elkaar geïntegreerd, met als
doel een krachtig hulpmiddel te bieden aan organisaties. Dit hulpmiddel ondersteund organisaties
bij het identificeren van strategische prioriteiten, het ontwikkelen en ondersteunen van
verbeterplannen. Tot slot heeft Zare et al. (2018) een volwassenheidsmodel gebaseerd op het
People CMM ontwikkeld, met als doel HR-management in staat te stellen om de kwaliteit en
voortgang van haar HR processen te kunnen meten. Bijlage 4 detailleert de hiervoor benoemde
volwassenheidsmodellen verder. Uit de volwassenheidsmodellen kan worden geconcludeerd, dat
een goede inrichting van HR bijdraagt aan een juiste inrichting van governance binnen IT. Het sturen
op ontwikkeling van IT capabilities (skills) is daarom ook van belang voor organisaties om te kunnen
groeien in DG volwassenheid.

2.4.

Doel van het vervolgonderzoek

Dit vervolgonderzoek heeft als doel om een DG volwassenheidsmodel van de subdomeinen HR en IT
(DGHRITMM) te ontwikkelen en te toetsen. Dit volwassenheidsmodel zal gebruikt worden om de
DGHRIT volwassenheid van de case organisatie in kaart te brengen en resulteren in zowel
theoretische als praktische waarde.
De theoretische waarde van dit onderzoek komt voort uit de ontwikkeling van het DGHRITMM in
combinatie met de verkregen kennis over de DG subdomeinen HR en IT. De validiteit van dit
volwassenheidsmodel zal zichtbaar worden middels toetsing.
Dit onderzoek heeft als praktische waarde dat dit volwassenheidsmodel op basis van verkregen
inzichten vanuit de wetenschappelijke literatuur, de ideale situatie weergeeft van de DG
subdomeinen HR en IT en de inrichting hiervan. Dit biedt organisaties handvatten om een beter
beeld te krijgen van de ontwikkeling van hun DG en wat nodig is om de DG voor deze subdomeinen
te verbeteren.
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3. Methodologie
Dit hoofdstuk bevat de onderzoeksmethode. Bestaande uit het conceptueel en technisch ontwerp,
gegevensanalyse, borging van de validiteit, betrouwbaarheid en de ethische aspecten.

3.1.

Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)

Dit onderzoek heeft als doel om op basis van de wetenschappelijke literatuur een DGHRITMM
volwassenheidsmodel te ontwikkelen en deze middels kwalitatief onderzoek te toetsen in de
praktijk. Vanuit de wetenschappelijke literatuur hebben Becker et al. (2009) en Pöppelbuss and
Röglinger (2011) kwaliteitseisen opgesteld waarmee wetenschappelijke volwassenheidsmodellen
ontwikkeld kunnen worden (bijlage 5). In de volgende paragraaf worden de gemaakte keuzes en de
te doorlopen stappen voor de ontwikkeling van het DGHRITMM gedefinieerd.Het empirisch
onderzoek betreft een toetsend onderzoek van kwalitatieve aard, met als doel om de opgestelde
empirische deelvragen van het DGHRITMM te beantwoorden.
Voor de validatie van het DGHRITMM wordt een enkelvoudige, holistische case study gebruikt als
methode voor de verzameling van kwalitatieve data. Een case study betreft een empirisch
onderzoek welke een fenomeen in de praktijk onderzoekt, in het bijzonder wanneer de grens tussen
het fenomeen en de context onduidelijk is (Yin, 2018).
Een case study toetst een model in de praktijk middels intensief en verdiepend onderzoek naar een
betreffend onderwerp, welke leiden tot een verrijking van het fenomeen, wat leidt tot rijke,
empirische beschrijvingen en doorontwikkeling van de theorie (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019).
Hierom zal een case study worden uitgevoerd, waarmee inzicht vanuit de praktijk verkregen wordt
met betrekking tot het DGHRITMM. Wegens de beperkte beschikbare tijd zal dit onderzoek worden
uitgevoerd binnen één case organisatie welke groter is dan 250 medewerkers en DG activiteiten
uitvoert.

3.2.

Technisch ontwerp: uitwerking van de methode

Hieronder worden de ontwikkelstappen waarmee de totstandkoming van het DGHRITMM en de
uiteindelijke toetsing van dit volwassenheidsmodel worden beschreven.
Ontwikkelstappen DGHRITMM
Voor de ontwikkeling van het DGHRITMM zal gebruik worden gemaakt van de modellen van Becker
et al. (2009) en Pöppelbuss and Röglinger (2011). Deze modellen hebben veel overeenkomende
stappen en vullen elkaar aan, hierom is gekozen om deze gezamenlijk toe te passen (zie tabel 3). Het
ontwikkelproces voor het DGHRITMM is in samenwerking met een mede afstudeerder uitgedacht.
Vanwege de beperkt geraamde tijd voor dit onderzoek is gekozen om stappen R1, R2 en R3 van
Becker et al. (2009) en de overeenkomende stappen van Pöppelbuss and Röglinger (2011) toe te
passen. Het iteratieve proces, tussentijdse evaluatie en publicatie uit het model van Becker et al.
(2009) zullen tijdens dit onderzoek wegens beperkte tijd buiten beschouwing gelaten worden. Dit
beïnvloedt de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. Stap 3 van Pöppelbuss and
Röglinger (2011) wordt overgeslagen, omdat dit volwassenheidsmodel in een beschrijvende vorm
wordt toegepast. De onderstaande tabel geeft de doorlopen stappen inclusief toelichting weer voor
de ontwikkeling van het DGHRITMM:
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Tabel 3: Doorlopen stappen ontwikkeling DGHRITMM

Toetsingsmethode DGHRITMM
Voor het valideren van het DGHRITMM op relevantie, samenhang, volledigheid en het toetsen van
de DGHRIT volwassenheid van de organisatie zal empirisch onderzoek in de vorm van een case study
worden uitgevoerd middels semi-gestructureerde interviews (Saunders et al., 2019). Tijdens de
semi-gestructureerde interviews zal als leidraad gebruik worden gemaakt van een vragenlijst (bijlage
7), welke gebaseerd is op het ontwikkelde DGHRITMM. Gedurende de interviews kan afgeweken
worden van de vragenlijst, welke dit onderzoek van een empirisch karakter voorziet. Dit onderzoek
kan dan ook als een toetsend onderzoek worden beschouwd.
In verband met COVID-19 zullen de interviews plaatsvinden via videoconferencing. De interviews
zullen (met goedkeuring) worden opgenomen, waardoor het mogelijk is om naast de gemaakte
notities het interview terug te kunnen luisteren bij onduidelijkheden. Het ontwikkelde
volwassenheidsmodel zal tijdens het interview als leidraad dienen. Voordat het interview begint
zullen de relevante termen en definities m.b.t. het onderzoek nader worden toegelicht aan de
respondent, met als doel om onduidelijkheden te voorkomen. Interviewvragen worden middels een
PowerPoint presentatie gesteld, welke aangevuld zal worden met extra uitleg om eventuele
onduidelijkheden te voorkomen. De volgende onderdelen zijn tijdens dit interview van belang:
-

Toetsing per kwalificatie binnen de subdomeinen
Toetsing per beschrijving van het volwassenheidsniveau van de kwalificatie
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-

Toetsing van de bruikbaarheid van het model door middel van het scoren van de organisatie

Middels het stellen van gerichte vragen kan het model getoetst worden op relevantie,
bruikbaarheid, volledigheid en juistheid. Door gerichte vragen te stellen m.b.t. de volwassenheid per
kwalificatie en de vraag naar praktijkvoorbeelden kan de volwassenheid van de organisatie worden
bepaald voor de DG subdomeinen binnen HR en IT.
Tijdens dit empirische onderzoek worden de DG subdomeinen HR en IT onderzocht. Hiervoor
worden interviews afgenomen bij vijf medewerkers binnen deze subdomeinen van de case
organisatie. Deze vijf medewerkers worden vanwege hun functie en praktijkervaring als experts
beschouwd binnen de DG subdomeinen HR en IT. Verwacht wordt dat deze medewerkers op de
hoogte zijn van het DG vakgebied en de onderdelen welke van belang zijn binnen DG.

3.3.

Gegevensanalyse

Kwalitatieve gegevens kunnen verkregen worden vanuit verbale, tekstuele en visuele data. Het
verkrijgen van kwalitatieve gegevens kenmerkt zich door haar volledigheid en rijkdom en dragen bij
aan het uitvoeren van verdiepende analyses (Saunders et al., 2019). Hiermee kan context gegeven
worden aan de onderzochte onderwerpen, waarmee een sterk onderbouwde en
gecontextualiseerde verklaring ontwikkeld kan worden.
Volgens Saunders et al. (2019) dienen verkregen gegevens uit het kwalitatieve onderzoek
vereenvoudigd te worden middels het samenvatten, coderen en categoriseren. Dit betekent dat
deze gegevens gecategoriseerd dienen te worden, met als doel om de verkregen gegevens te
kunnen beoordelen op relevantie. Voor het beoordelen van deze gegevens op relevantie is gebruik
gemaakt van het toetsingsmodel van Boomgaarden (2021), welke de beoordelingscriteria bevat:
-

Niet relevant voor het subdomein
Relevant voor het subdomein
Geen mening
Geen expertise

Door het indelen van de verkregen gegevens is het mogelijk om de relevantie en
volwassenheidsscore, inclusief het waarom te bepalen van de subdomeinen, kwalificaties en
volwassenheidsniveaus. Het bepalen van de relevantie zal middels een samenvatting uit de
gehouden interviews gedaan worden, met als doel de interne validiteit te verhogen. Een mogelijk
nadeel van deze toetsingsmethode is wanneer de kwalificaties mogelijk niet in de interessegebieden
van de expert(s) liggen.
Op basis van de resultaten uit de interviews kan het volwassenheidsmodel worden gevalideerd.
Suggesties voor aanvullende kwalificaties zullen worden geanalyseerd, maar wegens beschikbare tijd
enkel worden benoemd voor vervolgonderzoek.
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3.4.
Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische
aspecten
Voor de borging van de kwaliteit van het onderzoek dient te worden voldaan aan validiteit,
betrouwbaarheid en ethische aspecten. Validiteit betreft de geschiktheid van gebruikte
meetwaarden, nauwkeurigheid van de analyse en generaliseerbaarheid van de bevindingen.
Betrouwbaarheid verwijst naar de herhaalbaarheid en consistentie van het onderzoek (Saunders et
al., 2019).
Validiteit bestaat uit drie onderdelen, namelijk construct validiteit, interne validiteit en externe
validiteit. Door tijdens de ontwikkeling van de kwalificaties en volwassenheidsniveaus gebruik te
maken van eerder ontwikkelde raamwerken en onderzoeken, welke zijn ontwikkeld door
internationaal erkende instituten en onderzoekers (tabel 4) kan de construct validiteit worden
verhoogd.
Het onderzoek kan gekenmerkt worden als toetsend, waarbij de interviews op een semigestructureerde manier worden afgenomen bij verschillende experts. Ter voorbereiding van de
interviews zal de expert op de hoogte zijn van de vereiste DGHRIT concepten en definities, middels
het delen van documentatie m.b.t. het onderzoek. Hierom is er sprake van een hoge interne
validiteit (Saunders et al., 2019). Dit onderzoek zal worden uitgevoerd binnen één case organisatie,
waardoor de externe validiteit laag zal zijn. Door dit onderzoek bij meerdere organisaties uit te
voeren, zal de generaliseerbaarheid en daarmee de externe validiteit verhoogd worden (Saunders et
al., 2019).
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te kunnen borgen is het van belang dat de interviewer
bias wordt tegengegaan middels het tijdig delen van informatie en definities met betrekking tot het
onderwerp (bijlage 6) (Saunders et al., 2019). De informatie omtrent de kwalificaties en definities
zullen tijdens het interview besproken worden. Daarnaast worden door de beperkte tijd vijf experts
geïnterviewd, gekozen op basis van kennis en werkervaring binnen de DG HR en IT subdomeinen.
Deze kunnen de gemaakte beweringen bevestigen, wat weer leidt tot een hogere betrouwbaarheid
en validiteit. Middels praktijkvoorbeelden kunnen de gegeven antwoorden gecontroleerd worden.
Triangulatie vindt plaats wanneer de getoetste onderdelen van het DGHRITMM door twee of
meerdere experts beantwoord kunnen worden met voorbeelden uit de praktijk. Hiermee vindt
triangulatie plaats.
Tot slot dienen de ethische aspecten van het onderzoek geborgd te worden. Dit betreffen de te
hanteren gedragsregels binnen het onderzoek. Voor dit onderzoek worden alle verzamelde
gegevens geanonimiseerd. De borging hiervan zal plaatsvinden middels het delen en laten
ondertekenen van het opgestelde interviewprotocol. Hierin worden de ethische aspecten zoals
privacy en anonimiteit nader toegelicht. Hiermee krijgen de deelnemende experts een duidelijk
beeld van wat zij kunnen verwachten van het interview.
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4. Resultaten
Dit hoofdstuk bevat de ontwikkeling van het DGHRITMM en resultaten van het empirische
onderzoek. Bestaande uit de uitvoering van het ontwikkeltraject van het DGHRITMM, uitvoering van
het onderzoek, uitkomsten van het onderzoek, onderzoeksresultaten t.b.v. de beantwoording van
de empirische deelvragen en een analyse op basis van de resultaten.

4.1.

DGHRITMM ontwikkeling

Deze paragraaf beschrijft de doorlopen stappen en uitkomsten welke resulteren in het DGHRITMM
op basis van het ontwikkelde stappenplan van Becker et al. (2009) en Pöppelbuss and Röglinger
(2011). Deze stappen zijn in tabel 3 weergegeven.
De onderwerpen HR en IT hebben een brede omvang, waardoor vanwege de beperkte tijd gekozen
is om de onderwerpsgebieden ‘Skills Maturity’ en ‘Governance Maturity’ van Luftman (2003) te
vergelijken met recente relevante volwassenheidsmodellen en raamwerken, om deze zodoende te
verrijken. Deze keuze is gemaakt, omdat trainingsprogramma’s vanuit HR zorgen dat
belanghebbenden de benodigde kwalificaties (skills) beschikken ter ondersteuning van de adoptie en
implementatie van DG (Abraham et al., 2019). In dit geval voor de DG subdomeinen HR en IT.
Relevante niveaus en criteria
Voor het meten van de volwassenheidsniveaus is gekozen voor de toetsingsmethode van
Boomgaarden (2021) in het DG volwassenheidsmodel voor Data Strategie en Communicatie. Het
DGHRITMM kan als aanvullend en versterkend worden gezien voor het DG volwassenheidsmodel
voor Data Strategie en Communicatie en het DGMM van Merkus (2015).
Kwalificaties DGHRITMM
Het DGHRITMM bestaat uit kwalificaties. Dit zijn de onderdelen binnen het subdomein waarop
getoetst wordt. Dit volwassenheidsmodel is voortgekomen uit het model van Luftman (2003), welke
met bestaande volwassenheidsmodellen en raamwerken is vergeleken. Deze is vervolgens verrijkt
met bestaande modellen en raamwerken, zie sectie in hoofdstuk 2.3 ‘Bestaande modellen DG HR en
IT’.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht weer met een initiële lijst van 21 relevante kwalificaties per
domein voor het DGHRITMM.
Tabel 4: Initiële overzicht kwalificaties DGHRITMM

Vervolgens zijn kwalificaties op basis van overeenkomende definitie(s) ingedikt. Onderstaande tabel
geeft de ingedikte kwalificaties weer.
Tabel 5: Ingedikte kwalificaties

Na het indikken bevat het model 18 kwalificaties, welke in tabel 6 worden weergegeven. Bijlage 6
beschrijft de onderbouwing van kwalificaties, volwassenheidsniveaus en criteria verder. Hiermee zijn
de beschreven stappen, behalve stap R3 vanuit de methodieken van Pöppelbuss and Röglinger
(2011) en Becker et al. (2009) doorlopen.
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Tabel 6: Totstandkoming DGHRITMM

Tabel 7 toont het uiteindelijke DGHRITMM, waarbij de eisen per volwassenheidsniveau van de
kwalificaties in bijlage 6 verder worden gedetailleerd.
Tabel 7: DGHRITMM
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4.2.

Uitvoering onderzoek

Organisatie
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen een vakbondsorganisatie welke opkomt voor de belangen van
alle werkenden, werkzoekenden en mensen die gewerkt hebben binnen Nederland. De organisatie
dankt haar voortbestaan aan leden, werkgeversbijdragen en cao-onderhandelingen. De organisatie
biedt haar leden persoonlijke diensten, zoals advies over werk en inkomen, hulp bij werkconflict en
ontslag, hulp en advies omtrent geldzaken en inkomen, loopbaanadvies en hulp en advies bij ziekte
en werk. De organisatie had omstreeks 2018 een totaal van 1 miljoen leden en ca. 2000
medewerkers. De organisatie onderkend het belang en de onbenutte kansen welke zij hebben op
het gebied van data. Omdat de organisatie veel data tot haar beschikking heeft, is het zich aan het
ontwikkelen tot een data gedreven organisatie. Hierom is medio 2020 een groot verbetertraject van
start gegaan. Dit verbetertraject heeft als doel om een stevige basis te leggen voor een groei in het
ledenaantal en het versterken van de positie van de vakbond. Dit verbetertraject bestaat uit
verschillende programmalijnen, waaronder een programmalijn voor het digitaliseren van processen,
inclusief datamanagement. Deze programmalijn heeft als doel om de organisatie meer data
gedreven te maken. Waar voorheen de organisatie niet data gedreven en ook niet data intensief
was, begint dit mede door deze programmalijn meer vorm te krijgen. Dit blijkt ook middels een HR
analytics project welke uit deze programmalijn is geïnitieerd en (deels) is geïmplementeerd. De
verkregen inzichten uit dit wetenschappelijk onderzoek zullen bijdragen aan dit project en
programmalijn.
Experts
De vijf afzonderlijke geïnterviewde experts zijn werkzaam binnen de HR (twee experts) en IT (drie
experts) domeinen. Hun functies variëren van Personeel & Organisatie (P&O) Adviseur, Teamleider
P&O, Teamleider Informatiebeleid, Privacy Officer en Solution Architect en zijn betrokken bij de DG
activiteiten binnen de organisatie.
Tabel 8: Overzicht experts met werkervaring

De Adviseur P&O (APO) adviseert de IT afdeling sinds 2017 al m.b.t. P&O gerelateerde vraagstukken.
Daarnaast is de P&O Adviseur als projectleider nauw betrokken bij het huidige HR Analytics project.
Teamleider P&O (TLPO) is verantwoordelijk voor de aansturing van zijn team binnen de P&O
afdeling. Naast de rol als leidinggevende binnen de P&O afdeling is de teamleider P&O nauw
betrokken bij het HR Analytics project en heeft wegens specifieke domeinkennis rondom personeel
en salarisgegevens een groot aandeel in de voortgang en validatie van dit project.
Teamleider Informatiebeleid (TLIB) is verantwoordelijk voor de IT projecten, aansturing van de
verschillende DevOps teams, inhuur van extern personeel en fungeert daarnaast als sparringpartner
van de IT manager op strategisch vlak.
De Privacy Officer (PO) voorziet de organisatie van juridisch advies op het gebied van privacy en is
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het bewaken van het privacy beleid. Daarnaast fungeert
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de PO als aanspreekpunt voor privacyvraagstukken welke spelen binnen de organisatie. De PO is
daarnaast ook één van de trekkers van het datamanagementprogramma welke binnen de
organisatie loopt en heeft voor de organisatie een informatiebeleidsplan opgesteld.
De Solution Architect (SA) is eindverantwoordelijk voor de architectuur binnen het IT landschap van
de organisatie. Daarnaast is de SA actief betrokken geweest bij de datamanagement werkgroep
binnen de organisatie.
Interviews
De vijf interviews zijn in een tijdsbestek van drie weken ingepland. Voor iedere interview is op basis
van inzichten uit een vergelijkbare studie met twee subdomeinen van Boomgaarden (2021) een
tijdsblok van 120 minuten geraamd. In de uiteindelijke uitvoering hebben de interviews tussen de 90
en 120 minuten in beslag genomen. Op basis van de verkregen antwoorden en het enthousiasme
van de experts en gezien de organisatie druk bezig is met het verbeteren van haar DG middels een
programmalijn heeft de doorlooptijd geen invloed gehad op de beantwoording van de vragen.
Voorafgaand aan interview kregen de experts een week voor aanvang een overzicht met de te
verwachten vragen en het interviewprotocol (bijlage 7), inclusief definitielijst ter voorbereiding
toegestuurd. Het effect hiervan was dat de experts een duidelijke context hadden over het
onderwerp, waardoor de interviews vloeiend verliepen.
In verband met COVID-19 hebben de interviews plaatsgevonden middels videoconferencing, waarbij
middels een PowerPoint de expert mee is genomen in het verloop van het interview. Bijkomend
voordeel is dat voor verslaglegging de interviews opgenomen (met goedkeuring) konden worden en
vervolgens samengevat. Het kunnen terugluisteren van de opnames zorgt ook een verhoogde
kwaliteit van de verwerking van de verkregen resultaten. Als eerste zijn de kwalificaties, inclusief
toelichting van de definitie afgelopen en getoetst op relevantie. Vervolgens zijn de
volwassenheidsniveaus van de overgebleven relevante kwalificaties getoetst op relevantie. Op basis
hiervan zijn volwassenheidsscores toegekend aan kwalificaties waarbij voldoende te toetsen
relevant beoordeelde volwassenheidsniveaus overgebleven waren. Hierbij is de volgorde van de
kwalificaties binnen het informatieblad aangehouden. Het informatieblad diende daarnaast ter
ondersteuning voor de beoordeling van de kwalificaties en criteria op relevantie en de uiteindelijke
scoring van de kwalificaties binnen het DGHRITMM. Tot slot zijn eventueel aanvullende kwalificaties
voor verder onderzoek besproken. In bijlage 8 zijn de ondertekende interviewverslagen opgenomen.
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4.3.

Uitkomsten onderzoek

Deze paragraaf beschrijft de uitkomsten van de uitgevoerde interviews waarbij het ontwikkelde
volwassenheidsmodel is gevalideerd. De uitkomsten worden op basis van het verloop van de
interviews weergegeven, inclusief onderbouwing van de betreffende beoordelingen. De opzet van
de verwerking van de uitkomsten in deze paragraaf zijn in samenwerking met een mede
afstudeerder uitgedacht.
Relevantie kwalificaties
Tabel 9 definieert de relevantiebepaling per expert voor de kwalificaties binnen het DGHRITMM.
Relevante kwalificaties worden weergegeven met de term: ‘ja’, wanneer deze niet relevant was
wordt deze gedefinieerd met ‘nee’. Indien geen mening gegeven kon worden, werd deze
beantwoord met ‘geen mening’. Tot slot zijn kwalificaties waar de expert geen expertise over bezit
weergegeven met ‘geen expertise’.
Tabel 9: Overzicht relevantie per kwalificatie per expert
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Bevindingen relevantie kwalificaties
Een kwalificatie werd relevant bevonden wanneer twee of meer experts deze bevestigden met
praktijkvoorbeelden welke per kwalificatie zijn samengevat in tabel 9. In bijlage 8 worden de
relevantiebepalingen inclusief onderbouwing met voorbeelden uit de praktijk verder gedetailleerd.
Wanneer meningen met concrete voorbeelden uit de praktijk verdeeld waren omtrent de
relevantiebepaling van de criteria, kon worden besloten worden om deze vanwege de beperkt
beschikbare tijd aan te bevelen voor verder onderzoek. Op één expert na gaven de overige experts
bij minimaal één kwalificatie te kennen dat deze niet relevant was, geen mening of geen expertise
over had. De geconstateerde afwijkingen per kwalificatie zijn als volgt onderbouwd:
-

-

-

-

-

Carrièremogelijkheden: één expert beoordeelde deze kwalificatie met ‘geen mening’, omdat
mensen pas echt in hun kracht komen wanneer zij de betreffende functie hebben.
Anderzijds dat dit volgens de expert vaak een utopie is, omdat deze mogelijkheden naar
mening van de expert spaarzaam voorkomen binnen organisaties.
Business planning: één expert beoordeeld de business planning als ‘niet relevant’ binnen DG,
omdat de business planning in de meeste gevallen niet nauwkeurig genoeg is. Volgens de
expert komen de zaken uit deze planning in de werkelijkheid nauwelijks voor en is het ook
een illusie dat je met zo’n plan je werkelijke doelen gaat behalen.
Organisatiestructuur: Twee experts waarbij deze kwalificatie ‘niet relevant’ was bevonden
waren van mening dat het niet uitmaakt in welke vorm een organisatie gestuurd wordt,
zolang het maar gestuurd wordt. Eén expert vond het gezien eigen ervaringen met centraal
en decentraal in het werkveld lastig om hier uitspraken over te doen, waardoor gekozen is
voor ‘geen expertise’.
Rapportageverhoudingen: Twee experts beoordeelden deze kwalificatie met ‘niet relevant’.
Eén expert is van mening dat de manier van rapporteren m.b.t. DG niet vanuit een CIO
hoort, maar vanuit een bestuur. Hiermee voorkom je dat bepaalde belangen meewegen in
een besluit. De andere expert ziet de vastlegging van de manier van rapporteren als niet
relevant, ondanks dit wel in de werkplannen staat beschreven.
IT uitgaven: één expert heeft deze kwalificatie beoordeeld met ‘geen mening’, omdat
wanneer budgetten overschreden worden en hier een logische verklaring voor is in het
belang van de groei van de organisatie dit dan ook geen probleem is.
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Conclusie
Op de kwalificatie ‘carrièremogelijkheden’ na zijn alle kwalificaties binnen de subdomein HR door de
experts relevant bevonden. Binnen de subdomein IT werden een tweetal kwalificaties
(organisatiestructuur, rapportageverhoudingen) door minimaal twee experts beschouwd als ‘niet
relevant’.
Relevantie criteria (volwassenheidsniveaus)
Tabel 6 definieert de relevantiebepaling per expert voor de criteria (volwassenheidsniveaus) binnen
de kwalificaties van het DGHRITMM. Relevante kwalificaties worden voorzien van de term: ‘ja’,
wanneer deze niet relevant was wordt deze gedefinieerd met ‘nee’. Indien geen mening gegeven
kon worden, werd deze beantwoord met ‘geen mening’. Tot slot zijn kwalificaties waar de expert
geen expertise over bezit weergegeven met ‘geen expertise’. Onderstaande tabel geeft per criteria
binnen de kwalificatie het aantal experts welke de criteria relevant vinden. Per criteria kunnen vijf
punten gescoord worden, met een maximum van 25 punten over de vijf criteria
(volwassenheidsniveaus). Dit geeft inzicht in de relevantie van de criteria (volwassenheidsniveaus)
binnen de betreffende kwalificatie.
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Tabel 10: Relevantie per criteria per expert
Domeinen Kwalificaties
HR
Omgeving (cultuur)

HR

Veranderingsbereidheid

HR

Carrièremogelijkheden

HR

Training

HR

Sociale interactie

HR

Talentmanagement

HR

Competentiemanagement

HR

HR Strategie

IT

Business strategie

IT

IT strategie

IT

Business planning

IT

Organisatiestructuur

IT

Rapportageverhoudingen

IT

IT budgettering

IT

IT uitgaven

IT

Stuurgroep

IT

Project prioritering

IT

Stakeholder management

Beoordelingscriteria
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Geen expertise

DGHRITMM
No process Beginning process Established process Managed process Optimizing process Totaal
5
5
5
5
5
25

5

5

5

5

5

25

4

4
1

3
1
1

4

1

1
3
1

16
4
5

5

4
1

4
1

4
1

5

22
3

4
1

4
1

4
1

4
1

4
1

20
5

5

2
3

3
2

3
2

3
2

16
9

5

5

4
1

4
1

4
1

22
3

5

5

5

5

5

25

5

4
1

4
1

4
1

4
1

21
4

5

4
1

4
1

4
1

4
1

21
4

4
1

4
1

4
1

4
1

4
1

20
25

4

4

4

4

4

20

1
1
4

1
1
4

1
1
4

1
1
4

1
1
4

5
5
20

3
2

3
2

3
2

3
2

4
1

16
9

4

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

3
2

23
2

5

5

5

5

5

25

5

5

5

5

5

25

20

1

Bevindingen relevantie criteria
Binnen de criteria van verschillende kwalificaties is een verdeling te zien tussen relevant bevonden
criteria, niet relevant, geen mening en geen expertise bevonden criteria. Een criteria werd relevant
bevonden wanneer twee of meer experts deze bevestigen met praktijkvoorbeelden. Wanneer
meningen met concrete voorbeelden uit de praktijk verdeeld waren omtrent de relevantiebepaling
van de criteria, werd besloten om deze vanwege de beperkt beschikbare tijd aan te bevelen voor
verder onderzoek. De criteria welke niet relevant, geen mening of geen expertise zijn beoordeeld als
kwalificatie hebben dezelfde beoordeling gekregen voor hun criteria. Hieronder worden de
bevindingen m.b.t. de beoordelingen van de criteria beschreven:
-

-

-

-

-

-

-

-

Carrièremogelijkheden: drie experts gaven aan dat de stap tussen ‘established process’ en
‘managed process’ te groot was. Criteria ‘beginning process’ gaat van ‘doorgroeien komt af
en toe voor op afdelingsniveau’ naar ‘doorgroeien komt regelmatig voor op afdelingsniveau’
en gaat direct door naar ‘doorgroeien komt regelmatig voor op meerdere afdelingen’.
Waarbij tussen ‘beginning process’ en ‘established process’ nog een tussenstap is gemaakt,
gebeurd dit niet bij ‘managed process’. Eén expert gaf daarentegen te kennen dat eerder
verschil tussen ‘no process’ en ‘beginning process’ onduidelijk was gezien het de expert geen
verschil ziet tussen weinig voorkomen en af en toe voorkomen.
Training: één expert vond ‘beginning’, ‘established’ en ‘managed’ niet relevant, omdat deze
naar mening van de expert geen goede overlap hadden. Hierbij is een voorstel gegeven om
de criteria beter te laten verlopen.
Sociale interactie: één expert vond de criteria niet relevant, omdat de definitie in relatie met
de criteria te verwarrend was voor dit subdomein. Een andere expert was van mening dat de
gedefinieerde criteria binnen ‘no process’ en ‘beginning process’ omgedraaid konden
worden, omdat een minimale interactie volgens de expert meer is dan alleen voor de
business. Twee andere experts vonden de criteria relevant, maar stelden een verbeterde
definiëring voor aan de criteria.
Talentmanagement: alle experts waren van mening dat de term ‘IT’ uit ‘beginning process’
gelaten kon worden, gezien het feit dat DG verder reikt dan alleen IT. Daarnaast waren drie
expert van mening dat de criteria ‘beginning’ tot en met ‘optimizing’ te veel gefocust waren
op IT, terwijl zoals DG verder reikt dan alleen IT.
Competentiemanagement: één expert vond de criteria relevant, echter mag ‘beginning
process’ meer toegespitst worden op DG. Een andere expert beoordeelde de criteria
‘established process’ tot en met ‘optimized process’ als niet relevant, omdat de expert vindt
dat wanneer je goed competentiemanagement doet, je al aandacht voor de competenties
die nodig zijn waar een stukje DG in zit.
Business strategie: één expert vond de criteria ‘beginning process’ tot en met ‘optimizing
process’ niet relevant, omdat hiermee twee assen, namelijk in hoeverre de business
strategie is geëmbed en wat de inbreng van IT is in de business strategie. Het advies was dan
ook om deze twee assen uit te splitsen.
IT strategie: één expert beoordeelde de criteria ‘beginning process’ tot en met ‘optimizing
process’ als niet relevant. Als argument had de expert: “Je IT strategie is niet over meerdere
afdelingen, je IT strategie is binnen je IT. Wat zeg je nou met niveau 4? Op zowel afdeling als
organisatieniveau, inclusief business? Want als het in de gehele organisatie zit, dan zit het
toch in de business? Het enige wat je wilt weten is in hoeverre je IT strategie gealigned is
met de business.”
Organisatiestructuur: naast twee experts welke de kwalificatie als niet relevant
beschouwden, beoordeelden twee experts de criteria als niet relevant. De argumentatie
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-

-

hiervan was dat organisatiestructuren door de jaren heen zijn veranderd en dat er steeds
meer verschillende manieren van sturing ontstaan in de praktijk. Hierom gaf ook één expert
aan dat er misschien naar andere modellen gekeken moet worden waarmee de
volwassenheid gescoord kan worden.
Rapportageverhoudingen: drie experts waren van mening dat deze criteria functieneutraal
opgebouwd moeten worden. Dit heeft mede te maken met het feit dat deze organisatie niet
over de functies beschikt welke in de criteria worden gedefinieerd.
IT budgettering: één expert vond de criteria niet relevant, omdat deze niet duidelijk genoeg
beschreven werden. Ondanks dat deze criteria niet relevant waren werd benadrukt dat deze
kwalificatie zeer belangrijk is. Eén expert beoordeelde de criteria ‘no process’ tot en met
‘managed process’ als niet relevant, omdat de verhouding tussen kostenplaats per afdeling
en het beschouwen van projecten als investering verwarrend werden ervaren. Voor deze
criteria zijn suggesties gedaan.

Conclusie
Alle criteria behalve de criteria binnen de kwalificatie ‘organisatiestructuur’ zijn door één of
meerdere experts als relevant beschouwd en onderbouwd met voorbeelden uit de praktijk. De
interviewverslagen (bijlage 8) bevatten meer details van deze bevestigingen.

4.4.

Onderzoeksresultaten

Deze paragraaf beschrijft de verkregen resultaten per kwalificatie binnen het DGHRITMM. Met deze
resultaten wordt een toetsing gedaan van het model op bruikbaarheid. De opzet van de
onderzoeksresultaten in deze paragraaf zijn in samenwerking met een mede afstudeerder bedacht.
Subdomein HR
Omgeving (cultuur)
Tabel 11: Beoordeling experts kwalificatie 'Omgeving (cultuur)'

Vanuit de organisatie wordt volgens TLIB gestimuleerd op documentatie vastlegging middels
vastlegging van persona’s, functieomschrijvingen en vacatureteksten waarin het innoveren gebruik
maken van data in worden beschreven. De uiteindelijke uitvoering wordt echter niet sterk
gestimuleerd. De PO gaf aan dat de behoefte er wel is, maar op een aantal afdelingen welke van
oudsher al gebruik maken van informatie na nog onvoldoende wordt aangemoedigd. De SA vond dat
de organisatie nog steeds te veel in eilandjes werkt, waarbij men op sommige afdelingen begrijpt dat
dingen anders moeten en andere afdelingen weer niet. Hierom beoordelen TLIB, PO en SA deze
kwalificatie op ‘beginning process’. De TLPO en APO hebben deze kwalificatie als een ‘managed
process’. Waarbij de TLPO aangaf dat er documentatie vastlegging functieomschrijvingen etc. meer
vond passen als een aanmoediging op organisationeel niveau, in tegenstelling tot TLIB. De APO gaf
aan dat vanuit het verbeterprogramma verschillende Data & Analytics initiatieven zijn gestart voor
verschillende invalshoeken binnen de organisatie, waardoor geconcludeerd kan worden dat er
aanmoediging plaatsvindt op organisationeel niveau.
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Veranderingsbereidheid
Tabel 12: Beoordeling experts kwalificatie 'Veranderingsbereidheid'

TLIB beoordeelde deze kwalificatie met ‘no process’, vanwege het feit dat de reorganisatie
tweeënhalf jaar heeft geduurd. Volgens TLPO is er een bereidheid tot veranderingsprogramma’s
(beginning process) doordat dit interview heeft mogen plaatsvinden. Reden hiervoor is dat de
organisatie aan het begin staat om DG verder te kunnen gaan ontwikkelen richting de toekomst. De
APO, PO en SA waren eensgezind dat middels de opgestelde werkplannen van verschillende
afdelingen deze kwalificatie gescoord kan worden op ‘established process’.
Carrièremogelijkheden
Tabel 13: Beoordeling experts kwalificatie 'Carrièremogelijkheden'

De SA was van mening dat doorgroeien af en toe voorkomt op afdelingsniveau. Voorbeeld hiervan
was de laatste reorganisatie binnen IT, waarbij vrijwel niemand achteruit is gegaan op functie en
verantwoordelijkheid. Volgens PO gaf uit persoonlijke ervaring aan dat doorgroeien regelmatig
voorkomt op meerdere afdelingen (managed process), maar deze mening moest valideren bij
afdeling P&O. Deze beoordeling werd bevestigd door APO, met als voorbeelden de ontwikkelmatrix
binnen afdeling x en specifieke opleidingsgroepen. TLIB en TLPO hadden deze kwalificatie en criteria
beoordeeld met geen mening en niet relevant, waardoor zij hier geen scoring aan konden
toekennen.
Training
Tabel 14: Beoordeling experts kwalificatie 'Training'

Volgens APO en SA worden trainingen op afdelingsniveau bepaald (beginning process). Per afdeling
wordt in sommige gevallen een opleidingsplan gemaakt of een medewerker kan bij zijn
leidinggevende aankloppen voor een training die hij/zij graag wilt volgen. Volgens de PO en TLIB kan
deze kwalificatie als een ‘managed process’ beoordeeld worden, met als voorbeelden een algemeen
opleidingsbeleid welke momenteel herzien wordt en de uitrol van Office 365 waarbij de gehele
organisatie een training voor kan volgen. TLIB beoordeelde de criteria binnen deze kwalificatie als
niet relevant, waardoor hier geen scoring aan kon worden toegekend.
Sociale interactie
Tabel 15: Beoordeling experts kwalificatie 'Sociale interactie'

Binnen deze kwalificatie waren de experts eensgezind in hun beoordeling. De motivatie van het
beginnende vertrouwen tussen business en IT was voornamelijk te danken aan het
verbeterprogramma en de daaronder vallende lijn voor datamanagement welke impact heeft
gemaakt op de verandering. Business en IT zoeken steeds meer toenadering tot elkaar en het
vertrouwen begint te groeien door de behaalde resultaten, wat zich uitdrukt in meer projecten.
TLPO beoordeelde de criteria binnen deze kwalificatie als niet relevant, waardoor hier geen scoring
aan kon worden toegekend.
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Talentmanagement
Tabel 16: Beoordeling experts kwalificatie 'Talentmanagement'

Volgens APO kon deze kwalificatie beoordeeld worden met ‘no process’. Leidinggevenden schrijven
zelf de vacatureteksten en een programma voor personeelsbehoud is niet aanwezig. TLIB en SA
waren van mening dat de leidinggevende in zoektocht naar (extern) personeel op basis van de
vaardigheden welke hij/zij zoekt een vacature plaatst op de standaard kanalen waarvan de
organisatie gebruik maakt. Hiermee wordt deze kwalificatie door hun beoordeeld als met ‘beginning
process’. TLPO en PO hadden deze kwalificatie en criteria als niet relevant beoordeeld, waardoor
hier geen scoring aan kon worden toegekend.
Competentiemanagement
Tabel 17: Beoordeling experts kwalificatie 'Competentiemanagement'

Over het algemeen werd het belang van competentiemanagement in relatie met DG onderkend
door de experts (beginning process). Echter had TLIB een andere mening over het onderkennen van
het belang: “Voor mij is het belang onderkennen ook dingen proberen te ondernemen en ik zie dat
niet.” De PO beoordeelde de criteria binnen deze kwalificatie als niet relevant, waardoor hier geen
scoring aan kon worden toegekend.
HR strategie
Tabel 18: Beoordeling experts kwalificatie 'HR strategie'

TLPO en SA waren van mening dat er een HR strategie gedocumenteerd is, maar zeker niet voldoet
aan de definitie van een HR strategie voldoet en zeker geen link met DG of datamanagement. De
APO en TLPO gaven te kennen dat er een HR strategie aanwezig is, waarmee een link wordt gemaakt
naar DG en datamanagement met onder andere het HR analytics project. De PO was niet bekend
met het bestaan van een HR strategie binnen de organisatie, waardoor hier geen scoring aan kon
worden toegekend.
Subdomein IT
Business strategie
Tabel 19: Beoordeling experts kwalificatie 'Business strategie'

De experts hadden voor deze kwalificatie uiteenlopende beoordelingen. TLIB beoordeelde de
business strategie met ‘no process’. Op intranet van de organisatie is enkel een opsomming te
vinden met zaken die men gedaan wilt krijgen, maar uiteindelijk niet worden uitgevoerd. De APO en
TLPO beoordeelden de business strategie met een beperkte IT inbreng en refereerden hierbij naar
de HR strategie, waarbij IT ook niet betrokken wordt. Volgens de SA zijn vanuit het
verbeterprogramma voor de verschillende programmalijnen uitgewerkte projecten en deelprojecten
waarbij de resultaten al merkbaar zijn binnen de organisatie. Hierom werd deze kwalificatie door de
SA als ‘managed process’ beoordeeld. De PO beoordeelde de criteria binnen deze kwalificatie als
niet relevant, waardoor hier geen scoring aan kon worden toegekend.
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IT strategie
Tabel 20: Beoordeling experts kwalificatie 'IT strategie'

TLIB beoordeelde de IT strategie als ‘beginning process’. Dit had voornamelijk te maken vanwege de
beperkte business strategie. Vanuit IT is een strategie ontwikkeld welke de ‘A3 methodiek’ wordt
genoemd. Volgens TLPO, APO en SA was de business strategie wat sterker geformuleerd en zagen in
de ‘A3 methodiek’ de speerpunten terug vanuit de business strategie. De ‘A3 methodiek’ is een
afgeleide van het werkplan ICT, welke op A3 formaat is opgesteld. Dit betreft een pagina met de
visie, gestelde doelen, benodigde resources, planningen en de bijbehorende kosten. Hierom is deze
kwalificatie door experts als een ‘established process’ beoordeeld. De PO beoordeelde de criteria
binnen deze kwalificatie als niet relevant, waardoor geen scoring kon worden toegekend.
Business planning
Tabel 21: Beoordeling experts kwalificatie 'Business planning'

De APO, PO en SA beoordeelden de business planning als een ‘established process’. Volgens de
experts bevat de ‘A3 methodiek’ een gedetailleerde planning van de benodigde resources, geplande
activiteiten welke bijdragen aan de IT strategie. TLPO en TLIB hadden deze kwalificatie en criteria
beoordeeld met geen expertise en niet relevant, waardoor zij hier geen scoring aan konden
toekennen.
Organisatiestructuur
Geen van de experts vonden de kwalificatie of criteria relevant, waardoor geen scoring kon worden
toegekend aan deze kwalificatie.
Rapportageverhoudingen
Tabel 22: Beoordeling experts kwalificatie 'Rapportageverhoudingen'

De experts waren van mening dat deze structuur niet op ging voor deze organisatie. De PO vertaalde
de huidige functiestructuur als volgt: “Bij ons rapporteert de CIO rechtstreeks aan de CEO. Dus we
zitten op 5 (optimizing process). Officieel heeft de organisatie geen CIO, maar dat is Hoofd ICT &
Bedrijfsvoering. En indien nodig rapporteert hij ook rechtstreeks aan het bestuur (Boven de CEO).”
De overige experts vonden de criteria binnen deze kwalificatie niet relevant, waardoor geen scoring
kon worden toegekend.
IT budgettering
Tabel 23: Beoordeling experts kwalificatie 'IT budgettering'

TLIB en SA gaven aan dat projecten worden beschouwd als investering (established process). Dit was
ook af te leiden uit de methodiek welke wordt toegepast voor de budgettering. Dit wordt gedaan
middels OPEX en CAPEX. Volgens de PO wordt IT beschouwd als een investering (managed process)
en viel dit op te maken uit het opgestelde werkplan ICT en de ‘A3 methodiek’ waarin alle IT
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gerelateerde projecten en de bijbehorende budgetten zijn gedefinieerd. De APO en TLPO hadden
deze criteria als niet relevant beoordeeld, waardoor zij hier geen scoring aan konden toekennen.
IT uitgaven
Tabel 24: Beoordeling experts kwalificatie 'IT uitgaven'

TLIB beoordeelde deze kwalificatie met ‘no process’. Eén van de lijnen binnen het verbetertraject is
een kostenbesparing. Dit houdt in dat het besparen van kosten het meest belangrijke onderdeel is
m.b.t. IT uitgaven. De APO en SA gaven een aantal uitgaven aan welke gemoeid zijn en waarmee
verbetering van processen en efficiency bereikt wordt. Hierom beoordeelden zij deze kwalificatie
met ‘beginning process’. De PO gaf aan dat dit verbetertraject als een project enabler fungeert.
Hierom wordt de kwalificatie door de PO beoordeeld als een ‘established process’. De TLPO had
geen mening over IT uitgaven, waardoor geen score kon worden toegekend.
Stuurgroep
Tabel 25: Beoordeling experts kwalificatie 'Stuurgroep'

De SA en APO gaven zelf aan niet op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van een stuurroep m.b.t.
DG. Volgens TLIB was er vanuit het verbeterprogramma een DG stuurgroep waarin DG gerelateerde
zaken werden afgehandeld. Echter door het vertrek van de initiatiefnemer hiervan is er geen
beslisorgaan meer aanwezig welke DG gerelateerde zaken afhandelt (no process). De TLIB
(established process) en PO (managed process) waren in de veronderstelling dat dit beslisorgaan nog
met enige regelmaat bij elkaar kwam en effectief waren.
Projectprioritering
Tabel 26: Beoordeling experts kwalificatie 'Projectprioritering'

Vanuit de experts kwamen verschillende beredeneringen m.b.t. de manier van prioriteren van
projecten. Deze verschillende beredeneringen waren te verklaren door de beantwoording van TLIB:
“Dat verschilt heel erg. Soms zitten we op vier, soms op een twee, soms ergens tussen de twee en de
4. Nee, doe maar twee, want uiteindelijk op puntje bij paaltje komt, dan wordt het dan bepaald
vanuit IT voor de IT gerelateerde projecten.”. De TLPO stond te ver van het prioriteren van projecten
af, waardoor hiervoor geen score kon worden toegekend.
Stakeholder management
Tabel 27: Beoordeling experts kwalificatie 'Stakeholder management'

De APO, TLIB, PO en SA waren eensgezind over het niet aanwezig zijn van één van de gedefinieerde
componenten binnen stakeholder management. Hierom werd deze beoordeeld met ‘no process.’
Volgens TLPO waren zeker drie van de vijf gedefinieerde componenten binnen stakeholder
management in combinatie met DG aanwezig. Hierom is deze kwalificatie als ‘established process’
beoordeeld.
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Indeling organisatie per kwalificatie op volwassenheidsniveau
Onderstaande tabel 24 geeft de toegekende organisatievolwassenheid van de experts weer per
kwalificatie voor de organisatie. Er is gekozen om geen gemiddelde score per expert weer te geven,
omdat verschillende experts bepaalde kwalificaties of de bijbehorende criteria als niet relevant,
geen mening of geen expertise hebben beoordeeld.
Tabel 28: Scoring organisatievolwassenheid

Bevindingen scoring organisatievolwassenheid
Op basis van de verkregen resultaten kan geconcludeerd worden dat de meeste kwalificaties zich
volgens de experts bevinden op de volwassenheidsniveaus ‘beginning process’ en ‘established
process’. Doordat experts een scoring met praktijkvoorbeelden konden toekennen bevestigd dat het
DGHRITMM een valide model is om te kunnen toetsen in de praktijk. De kwalificatie
organisatiestructuur kon niet gescoord worden omdat de experts de kwalificatie of de bijbehorende
criteria als niet relevant beoordeelden.

4.5.

Resultaten deelvraag twee: aanbevelingen DGHRITMM

Voor het beantwoorden van de tweede deelvraag zijn op basis van het onderzoek aanbevelingen
geïdentificeerd voor het DGHRITMM. Dit heeft geleid tot de volgende uitkomsten:
Verder onderzoek organisatiestructuur en rapportageverhoudingen
Uit onderzoek zijn de kwalificaties en criteria van organisatiestructuur en rapportageverhoudingen
niet relevant bevonden.
Verder onderzoek IT budgettering
De criteria binnen de kwalificatie IT budgettering zijn niet relevant bevonden door de experts.
Samenvoegen talentmanagement
Er worden overeenkomsten tussen talentmanagement, competentiemanagement, training en
veranderingsbereidheid gezien.
Middels verder inductief onderzoek kunnen de hiervoor genoemde kwalificaties en bijbehorende
criteria bevestigd, aangevuld of samengevoegd worden.
Aanpassing criteria DGHRITMM
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Naar aanleiding van de input uit de verschillende interviews zijn de criteria binnen het DGHRITMM
meer geconcretiseerd (bijlage 9), met als doel om de toetsing middels het DGHRITMM te
verbeteren.

4.6.

Analyse

Op basis van de toegekende scores is een analyse uitgevoerd. Hierbij is middels onderstaande tabel
gekeken naar opvallende zaken en verbanden tussen de experts van de afdelingen P&O en IT.
Tabel 29: Analyse resultaten volwassenheidsbepalingen DGHRITMM

Scoring P&O subdomein HR
De experts van afdeling P&O hebben bij vier van de zes HR kwalificaties dezelfde scoring toegekend.
Hierdoor is aannemelijk dat kwalificaties waarbij dezelfde scores zijn toegekend de huidige situatie
weergeeft voor de organisatie binnen dit subdomein.
Verschillende inzichten experts
Op basis van de toegekende scores en de benoemde praktijkvoorbeelden hierop van de experts is
opgevallen dat experts in een aantal gevallen anders kijken naar dezelfde situatie in de praktijk.
Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de beoordelingen op kwalificaties veranderingsbereidheid, HR
strategie en IT uitgaven.
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de discussie, reflectie, conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek
beschreven.

5.1.

Discussie – reflectie

De op basis van het onderzoek gedane bevindingen worden in de onderstaande alinea
bediscussieerd.
Discussie
Organisatiestructuur, rapportageverhoudingen
De criteria van deze kwalificaties werden als niet relevant beschouwd door de experts. Bij de
kwalificatie organisatiestructuur kwam voornamelijk naar voren dat de vorm van de
organisatiestructuur niet van belang is, zolang de organisatie maar gestuurd wordt. Daarnaast werd
door één expert de suggestie gedaan om naar theoretische modellen ten behoeve van
organisatiestructuren te kijken. Gekeken naar de definities vanuit Luftman (2003) en de input van de
experts werd geconcludeerd dat de kwalificatie rapportageverhoudingen als niet toepasbaar kon
worden gezien binnen de case organisatie. Gezien meerdere experts de input gaven dat deze
functietitels niet worden gebruikt binnen deze organisatie is het raadzaam om te kijken naar meer
functieneutrale criteria voor deze kwalificatie. Vervolgonderzoek is nodig om te kijken naar een
betere generaliseerbaarheid van deze kwalificaties en de bijbehorende criteria.
IT budgettering
De eerste vier criteria binnen deze kwalificatie werden door twee experts als niet relevant
beschouwd. Deze experts zijn werkzaam op de P&O afdeling en hebben binnen hun functie ervaring
en affiniteit met data en IT. De experts stelden dat de definitie in relatie met de criteria verwarrend
waren en aangescherpt dienen te worden. Volgens de experts werd verwarring geschept doordat
binnen de criteria eerst gekeken wordt naar kostenplaatsen, om vervolgens over te gaan naar
projecten, IT en tot slot investeringen ten behoeve van winstgevendheid. Door één expert
aangegeven dat deze organisatie nooit zal voldoen aan de laatste criteria, omdat deze organisatie
nooit uit is op winst. Verder was opvallend dat deze kwalificatie en criteria door de experts van
afdeling IT als relevant werden beoordeeld. Vervolgonderzoek is nodig om te kijken of de definitie en
bijbehorende criteria aangescherpt dienen te worden voor een betere generaliseerbaarheid.
Talentmanagement samenvoegen
Volgens twee experts kon de kwalificatie talentmanagement worden samengevoegd met de
kwalificaties competentiemanagement, training en veranderingsbereidheid. De kwalificatie kon niet
worden samengevoegd, omdat beide experts geen overeenkomende samenvoeging hebben
voorgesteld. Verder onderzoek kan uitwijzen of de kwalificatie talentmanagement kan worden
samengevoegd met andere of deze voorgestelde kwalificaties.
Criteria
Vanuit de interviews kwam naar voren dat een aantal criteria aangepast dienden te worden. Voor de
kwalificatie carrièremogelijkheden werd bij één criteria door drie experts aangegeven dat de stap in
volwassenheid te groot was. Vier experts vonden bij één criteria binnen de kwalificatie
‘talentmanagement’ dat het woord ‘IT’ weggelaten kon worden. DG betekent volgens hen meer dan
IT. Eén expert kwam tot de conclusie dat binnen de kwalificatie HR strategie het woord ‘belang’
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ontbrak in één criteria. Dit werd in de daaropvolgende criteria wel beschreven. De aanpassingen van
de criteria worden weergegeven in bijlage 9 en zijn in oranje gemarkeerd. Door deze aanpassingen is
het ontwikkelde model verbeterd en wordt hiermee de generaliseerbaarheid verbeterd.
Reflectie
In deze paragraaf wordt het onderzoek gereflecteerd. Hier zijn de volgende zaken uitgelicht:
+
+
+
-

-

-

Middels dit onderzoek is nieuw wetenschappelijk inzicht gekomen op het gebied van DG
voor de subdomeinen HR en IT in de vorm van een volwassenheidsmodel.
Het DGHRITMM kan als meetinstrument worden gebruikt om de DG HR IT
volwassenheid te meten binnen organisaties.
Ondanks deze moeilijke periode rondom COVID-19 hebben de experts zonder
problemen een bijdrage kunnen leveren aan dit onderzoek.
Door de beperkt beschikbare tijd konden niet alle stappen van Becker et al. (2009) en
Pöppelbuss and Röglinger (2011) worden uitgevoerd. Mogelijk kan dit geresulteerd
hebben in een negatief effect op de validiteit van dit onderzoek.
In sommige gevallen was verwarring tussen de definitie en de beschrijving van de
uiteindelijke criteria. Dit heeft soms geresulteerd dat criteria als ‘niet relevant’ werden
beoordeeld.
Verder onderzoek is nodig waarmee dit onderzoek bevestigd en meer gegeneraliseerd
kan worden.

Op basis van de hierboven genoemde punten kan worden geconcludeerd dat het DGHRITMM een
goed hulpmiddel is welke de organisatievolwassenheid van DG binnen de subdomeinen HR en IT kan
toetsen. Middels verder onderzoek naar een tweetal kwalificaties (organisatiestructuur en
rapportageverhoudingen) en de toetsing van dit volwassenheidsmodel binnen andere organisaties
kan de validiteit en generaliseerbaarheid van dit volwassenheidsmodel vergroot worden.

5.2.

Conclusies

Op basis van de onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 4 kunnen de conclusies van dit onderzoek
worden getrokken. Uit het onderzoek is gebleken dat het ontwikkelde DGHRITMM grotendeels
toepasbaar is in de praktijk. Op de kwalificatie carrièremogelijkheden na zijn alle kwalificaties binnen
de subdomein HR door de experts relevant bevonden. Binnen de subdomein IT werden een drietal
kwalificaties (organisatiestructuur, rapportageverhoudingen en IT budgettering) door minimaal twee
experts beschouwd als ‘niet relevant’. De bijbehorende criteria binnen de eerste twee kwalificaties
zijn door vier experts beoordeeld als ‘niet relevant’. Hieruit is geconcludeerd dat verder onderzoek
nodig is voor deze drie kwalificaties. Tot slot zijn alle criteria behalve de criteria binnen de
kwalificatie organisatiestructuur zijn door één of meerdere experts als relevant beschouwd en
onderbouwd met voorbeelden uit de praktijk.
De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt gedefinieerd: ‘’Hoe kan de organisatievolwassenheid
van de Data Governance subdomeinen Human Resources en Information Technology op een
valide wijze worden gemeten?”
Ter beantwoording van de hoofdvraag dienen eerst de onderstaande empirische deelvragen
beantwoord te worden:
1. Hoe kan de organisatievolwassenheid op basis van de dimensies, niveaus en criteria van het
DGHRITMM worden beoordeeld?
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2. Wat zijn belangrijke aanbevelingen voor organisaties om op basis van het DGHRITMM door
te kunnen groeien in DG?
Deelvraag 1: “Hoe kan de organisatievolwassenheid op basis van de dimensies, niveaus en criteria
van het DGHRITMM worden beoordeeld?”
Voor de beantwoording van deelvraag 1 zijn op basis van de verkregen resultaten de volgende
deelconclusies getrokken:
-

-

Op de kwalificatie carrièremogelijkheden na zijn alle kwalificaties binnen de subdomein HR
door de experts relevant bevonden. Binnen de subdomein IT werden een tweetal
kwalificaties (organisatiestructuur, rapportageverhoudingen) door minimaal twee experts
beschouwd als ‘niet relevant’.
Alle criteria behalve de criteria binnen de kwalificatie organisatiestructuur zijn door één of
meerdere experts als relevant beschouwd en onderbouwd met voorbeelden uit de praktijk.
Voor de beoordeling van de organisatievolwassenheid van DG binnen HR en IT is het
DGHRITMM opgesteld conform de stappen van Becker et al. (2009) en Pöppelbuss and
Röglinger (2011).

Deelvraag 2: “Wat zijn relevante aanbevelingen voor organisaties om op basis van het DGHRITMM
door te kunnen groeien in DG?”
Voor de beantwoording van deelvraag 2 zijn op basis van de verkregen resultaten de volgende
deelconclusies getrokken:
-

-

-

-

Voor organisatiestructuur kan verder onderzoek gedaan worden naar andere theoretische
modellen om de volwassenheid van organisatiestructuren binnen DG te beoordelen.
Middels verder onderzoek bij rapportageverhoudingen gekeken kan worden naar
bijvoorbeeld een functieneutrale toetsing van de organisatievolwassenheid. Niet iedere
organisatie gebruikt de functietitels welke binnen deze kwalificatie als criteria beschreven
worden.
Binnen de kwalificatie IT budgettering was verdeeldheid over de relevantie van de criteria
binnen deze kwalificatie. Vanuit de afdeling P&O werden deze criteria als niet relevant
beoordeeld met verbetersuggesties op basis van praktijkervaring, terwijl de experts van
afdeling IT deze definitie en criteria als relevant beoordeelden. Verder onderzoek is nodig
om te bepalen of de definitie en criteria van de kwalificatie IT budgettering aangescherpt
dienen te worden.
Twee experts gaven de suggestie om de kwalificatie talentmanagement samen te voegen
met andere kwalificaties binnen de subdomein HR. Verder onderzoek dient uit te wijzen of
en met welke kwalificatie(s) talentmanagement kan worden samengevoegd.
Binnen het DGHRITMM zijn drie criteria aangepast binnen drie verschillende kwalificaties.
Dit stelt de experts beter in staat om de organisatievolwassenheid te kunnen beoordelen.

Op basis van de hierboven genoemde deelconclusies vanuit de deelvragen kan antwoord gegeven op
de hoofdvraag:
‘’Hoe kan de organisatievolwassenheid van de Data Governance subdomeinen Human Resources
en Information Technology op een valide wijze worden gemeten?”
Op basis van het vanuit de wetenschappelijke literatuur ontwikkelde DGHRITMM kan middels semigestructureerde interviews de DG volwassenheid voor de subdomeinen HR en IT worden gemeten.
Hierbij wordt per kwalificatie en bijbehorende criteria de relevantie bepaald in combinatie met
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voorbeelden uit de praktijk vanuit experts, met als doel om te kijken of deze thuishoren in het
DGHRITMM. Hiermee kan het DGHRITMM getoetst worden op relevantie van de dimensies,
kwalificaties en criteria. De kwalificaties kunnen vervolgens beoordeeld worden met een score van
organisatievolwassenheid. Door te vragen naar voorbeelden middels de waarom vraag kan de
organisatievolwassenheid bevestigd worden. Hierdoor is het DGHRITMM op twee kwalificaties na
een relevant, valide en betrouwbaar meetinstrument waarmee de DG volwassenheid van de
subdomeinen HR en IT kan worden gemeten.

5.3.

Aanbevelingen voor de praktijk

Organisaties welke inzicht willen krijgen in hun organisatievolwassenheid van DG binnen de
subdomeinen HR en IT, kunnen gebruik maken van het DGHRITMM om door te kunnen groeien in
DG. Dit volwassenheidsmodel dient echter nog nader onderzocht en bevestigd te worden.
Organisaties krijgen middels dit volwassenheidsmodel een hulpmiddel waarmee de DG
volwassenheid van de subdomeinen HR en IT in kaart gebracht kunnen worden om hierop te kunnen
acteren.

5.4.

Aanbevelingen voor verder onderzoek

Vanuit dit onderzoek worden een aantal aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek:
-

-

-

-

-

-

Het DGHRITMM is binnen één case organisatie gevalideerd en getoetst. Ter verhoging van
de externe validiteit wordt aanbevolen dit onderzoek uit te voeren bij meerdere
organisaties.
Onderzoekers kunnen verder onderzoek doen naar de kwalificatie organisatiestructuur,
waarbij naar andere theoretische modellen om de volwassenheid van organisatiestructuren
binnen DG te beoordelen.
Daarnaast kan middels verder onderzoek naar de kwalificatie rapportageverhoudingen
verder onderzocht worden. Niet iedere organisatie maakt gebruik van functietitels welke in
de criteria beschreven staan. Gekeken kan worden naar bijvoorbeeld een functieneutrale
toetsing van de organisatievolwassenheid.
Verder onderzoek kan gedaan te worden voor de criteria binnen de kwalificatie IT
budgettering. De definitie en opbouw van de criteria werkten verwarrend volgens de experts
van afdeling P&O. Hierom hebben de experts hebben op basis van praktijkervaring bepaalde
suggesties gedaan om de definitie meer in lijn te brengen met de criteria.
Verder onderzoek kan gedaan worden naar de mogelijke samenvoeging van de kwalificatie
talentmanagement met de kwalificaties competentiemanagement, training en
veranderingsbereidheid.
Middels verder onderzoek kan gekeken worden naar gedane suggesties door enkele experts.
Dit kan mogelijk leiden tot aanvulling(en) en/of wijziging(en) van het volwassenheidsmodel,
waardoor dit model nog meer bruikbaarder zal zijn voor organisaties.
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Bijlage 1 – Conceptueel raamwerk Abraham et al. (2019)
Het onderstaande raamwerk beschrijft de zes dimensies waaruit DG bestaat. Tijdens dit onderzoek
worden de subdomeinen HR (interne antecedenten en relationele mechanismen) en IT (interne
antecedenten) onderzocht. Deze zijn links -en rechtsonder het onderstaande figuur te vinden.

Figuur 1: Conceptueel raamwerk van Abraham et al. (2019)
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Bijlage 2 – Aanpak literatuuronderzoek Okoli and Schabram (2010)
Het literatuuronderzoek is volgens de stappen uit de onderdelen ‘Selection’ en ‘Extraction’ van
onderstaand model uitgevoerd.

Figuur 2: Aanpak literatuuronderzoek volgens Okoli and Schabram (2010)
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Bijlage 3 – Gebruikte zoektermen en criteria literatuuronderzoek
Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van de online bibliotheek van de Open Universiteit.
Daarnaast is voor een aantal artikelen Google Scholar geraadpleegd.

Figuur 3: Toegepaste zoektermen en filters
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Bijlage 4 – Details HR en IT volwassenheidsmodellen
Bestaande modellen voor DG HR en IT
Omdat nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan is binnen de DG subdomeinen HR en IT van
DG, is gekozen om een aantal relevante bestaande HR en IT-volwassenheidsmodellen vanuit de
wetenschappelijke literatuur als basis te nemen.
Maturity assessment of HR processes
Het maturity assessment tool van Zare et al. (2018) is gebaseerd op het People CMM
volwassenheidsmodel. Het volwassenheidsmodel bestaat uit 10 verschillende elementen, welke
ieder een HR proces vertegenwoordigd. Volgens Zare et al. (2018, p. 1&2) willen organisaties graag
een hoge mate van HR volwassenheid bereiken. Dit heeft te maken met het feit dat HR een
belangrijke succesfactor is van een organisatie. Het doel van dit volwassenheidsmodel is het HR
management in staat te stellen om de kwaliteit en voortgang van haar HR processen te kunnen
meten.
Onderstaande figuur geeft het volwassenheidsmodel van Zare et al. (2018)

Figuur 4: Domeinen van maturity assessment tool van Zare, Tahmasebi, and Yazdani (2018)
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IT capability raamwerken
In de afgelopen jaren zijn vele IT-volwassenheidsmodellen ontwikkeld (Pöppelbuss & Röglinger,
2011, p. 2). Tijdens het onderzoek naar relevante IT-volwassenheidsmodellen is geconstateerd dat
bij de ontwikkeling van de IT-volwassenheidsmodellen voornamelijk gebruik is gemaakt van het
CMM en het COBIT raamwerk van ISACA (2018).
COBIT 2019
Het COBIT raamwerk is door de jaren heen geoptimaliseerd middels verschillende versies. Het
betreft een raamwerk waarin alle componenten zijn gedefinieerd waarmee de governance en
management van IT geborgd kunnen worden (ISACA, 2018, p. 13). Het raamwerk is daarnaast een
verrijking van het CMM (ISACA, 2018, p. 37).
Onderstaande figuur geeft het COBIT 2019 raamwerk weer van ISACA (2018).

Figuur 5: COBIT 2019 raamewerk van ISACA (2018)
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IT Capability Maturity Framework (IT-CMF) en Skills Framework for the Information Age (SFIA)
Volgens Curley (2016, p. 3) presteren organisaties welke haar IT capabilities managen beter ten
opzichte van de concurrentie. Het IT-CMF stelt beslissingsbevoegden in staat om haar IT capabilities
te identificeren en te ontwikkelen, welke nodig zijn om flexibiliteit, innovatie en waarde te leveren
voor de organisatie. Het volwassenheidsmodel bestaat uit 36 verschillende kwalificaties, welke
verdeeld zijn over vier ‘macro capabilities’ (Curley, 2016, p. 8 & 11). Het SFIA is volgens Thornley et
al. (2019, p. 4) ontwikkeld om vaardigheden te identificeren en te adresseren, welke van belang zijn
voor het managen en het operationaliseren van IT. Het raamwerk bestaat uit 97 verschillende
kwalificaties, welke verdeeld zijn onder zes verschillende categorieën.
Thornley et al. (2019) hebben het IT-CMF en SFIA met elkaar geïntegreerd, met als doel om een
krachtig hulpmiddel te bieden aan organisaties. Dit hulpmiddel zal organisaties ondersteunen bij het
identificeren van strategische prioriteiten, het ontwikkelen en ondersteunen van verbeterplannen.
Onderstaande figuur geeft het IT-CMF volwassenheidsmodel weer van Curley (2016).

Figuur 6: IT-CMF volwassenheidsmodel van Curley (2016)
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Onderstaande figuur geeft het SFIA raamwerk weer van SFIA (2021, 08 mei).

Figuur 7: SFIA framework van SFIA (2021, 08 mei)

Business en IT alignment
Luftman (2003) heeft een business en IT alignment volwassenheidsmodel ontwikkeld. Dit model is
ook gebaseerd op het CMM. Het verschil met het CMM is dat het business and IT alignment model
zich meer focust op het strategische gedeelte van de bedrijfsvoering. De primaire doelstelling van dit
volwassenheidsmodel is om met specifieke verbetervoorstellen te komen voor de business en IT
alignment (Luftman, 2003, p. 9). Het volwassenheidsmodel (zie afbeelding volgende pagina) gaat uit
van een zestal criteria. Volgens Luftman (2003, p. 15) kan geen enkele activiteit organisaties in staat
stellen om alignment te bereiken en te behouden. Dit heeft te maken met het feit dat er teveel
variabelen zijn, waarbij de technologische en business onderdelen te dynamisch zijn. Dit
volwassenheidsmodel biedt een hulpmiddel waarmee organisaties de huidige situatie in kaart te
brengen, en ondersteuning bieden in het bereiken en behouden van business en IT alignment. Dit is
een belangrijke stap om te borgen dat de IT op de juiste manier de business strategy aanstuurt
(Luftman, 2003, p. 15).
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Onderstaande figuur geeft het volwassenheidsmodel van Luftman (2003) per categorie weer.

Figuur 8: Business/IT alignment model van Luftman (2003)
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Bijlage 5 – Gebruikte modellen DGHRITMM ontwikkeling
Voor de ontwikkeling van het DGHRITMM zijn de onderstaande modellen van Pöppelbuss and
Röglinger (2011) en Becker et al. (2009) toegepast.

Figuur 9: Design principles van Pöppelbuss and Röglinger (2011)
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Figuur 10: Procedure model van Becker et al. (2009)
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Bijlage 6 – Ontwikkeling DGHRITMM
In deze bijlage wordt het ontwikkeltraject en uitwerking van het DGHRITMM beschreven. Het
DGHRITMM bestaat uit de volgende onderdelen:
-

Dimensies van de subdomeinen HR en IT
Volwassenheidsniveaus voor de beoordeling van het DGHRITMM
Kwalificaties per gekozen dimensie
Criteria per volwassenheidsniveau van een kwalificatie van een dimensie

Dimensies van de subdomeinen HR en IT
De dimensies zijn afkomstig uit de zoektermen maturity model, HR, IT, framework, Business/IT
alignment en de dimensies van het artikel van Luftman (2003) (bijlage 4). Daarnaast is ook gebruik
gemaakt van het HR volwassenheidsmodel van Zare et al. (2018), het P-CMM (Curtis, Hefley, &
Miller, 2009), COBIT 2019 (ISACA, 2018), SFIA en IT-CMF (Thornley et al., 2019). Tot slot is ook
gebruik gemaakt van de definities van ‘internal antecedents’ en ‘relational mechanisms’ uit Abraham
et al. (2019, p. 430 & 432).
De onderwerpen HR en IT hebben een brede omvang, waardoor vanwege de beperkte beschikbare
tijd gekozen is om de kwalificaties uit de onderwerpsgebieden (dimensies) ‘Skills Maturity’ en
‘Governance Maturity’ van Luftman (2003) te vergelijken en te verrijken met recente relevante
volwassenheidsmodellen en raamwerken. De onderwerpsgebieden van Luftman (2003) worden
hieronder nader toegelicht.
Skills Maturity
Luftman (2003, p. 5) definieert de Skills Maturity als alle IT HR beschouwingen, zoals het aannemen
en ontslaan, motiveren, trainen, opleiden en cultuur. Naast de traditionele overwegingen als
training, salaris, prestatie feedback en carrièremogelijkheden, zijn er ook culturele en sociale
onderdelen welke aan bod komen. Bijvoorbeeld of de organisatie klaar is om te veranderen in een
dynamische omgeving, voelen HR zich individueel verantwoordelijk voor innovatie.
Governance Maturity
Volgens Luftman (2003, p. 5) staat de categorie Governance Maturity voor de autoriteit om
middelen, risico’s, conflictenoplossing en verantwoordelijkheid voor IT over de business partners, IT
management en dienstverleners. Daarnaast dient er borging plaats te vinden over prioritering en
toewijzing van IT middelen. De beslisorgaan dient hier duidelijk te worden gedefinieerd.
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DGHRITMM
Vanuit recente relevante literatuur is gezocht naar geschikte kwalificaties voor het DGHRITMM. Deze
kwalificaties zijn gespiegeld met de categorieën Skills Maturity (HR), Governance (IT) uit het
Business/IT alignment volwassenheidsmodel van (Luftman, 2003), welke als uitgangspunt is
genomen voor het selecteren van kwalificaties. Het selecteren van de kwalificaties uit de hiervoor
genoemde onderwerpsgebieden van Luftman (2003) heeft geresulteerd in een initiële lijst van 16
kwalificaties. Deze kwalificaties zijn vervolgens gespiegeld met de kwalificaties en omschrijvingen
welke aansluiten met de onderwerpsgebieden van Luftman (2003), met de verschillende
onderzochte HR en IT volwassenheidsmodellen (zie tabel 30). Op basis van deze vergelijking is de
initiële lijst uitgebreid naar 23 kwalificaties, welke in onderstaande tabel 30 worden weergegeven.
Volgens het COBIT 2019 raamwerk van ISACA (2018) borgt een goede Governance de evaluatie van
behoeften, voorwaarden en opties van stakeholders om tot gebalanceerde en overeengekomen
organisatie strategieën en doelstellingen te komen. Hierdoor is de kwalificatie ‘Stakeholder
management’ toegevoegd.
Het aanbieden van leer -en ontwikkelingsmogelijkheden is volgens SFIA (2021, 08 mei) van belang
met het oog op de ontwikkeling van de professionele, zakelijke en/of technische skills, welke
aansluiten bij de doelen van de organisatie. De kwalificatie ‘Competentiemanagement’ is
Tabel 30: Initiële lijst met kwalificaties DGHRITMM
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toegevoegd voor het managen van skills, omdat deze nog ontbreekt in het model van Luftman
(2003).
Op basis van deze initiële lijst met kwalificaties zijn de op basis van omschrijving overeenkomende
kwalificaties samengevoegd.
Volgens Zare et al. (2018, p. 7) vertaalt de HR-strategie de business strategie naar doelstellingen en
actieplannen, welke op haar beurt weer bijdragen aan de ontwikkeling van de business strategie.
Hier komen ook belangrijke IT doelstellingen en actieplannen in voor. Hierom is besloten om de
kwalificatie ‘IT HR beslissingen’ van Luftman (2003) samen te voegen met de kwalificatie ‘HRstrategie’.
Het COBIT 2019 raamwerk van ISACA (2018) beschrijft dat het ‘uitvoerend IT comité’ toezicht houdt
op de voortgang en besluitvormingen binnen het Governance programma. Hiermee sluit deze
beschrijving aan met de kwalificatie ‘stuurgroep’ welke in Luftman (2003) en Abraham et al. (2019)
zijn beschreven. Hierom is het besluit genomen om de kwalificatie ‘Uitvoerend IT comité’ op te
nemen in de kwalificatie ‘Stuurgroep’.
Daarnaast is besloten om de kwalificaties ‘Aantrekken en behouden van top talent’ van Luftman
(2003) en het P-CMM van Curtis et al. (2009), ‘Zorgen voor voldoende en geschikt personeel’ en
‘Identificeren belangrijk IT personeel’ vanuit het COBIT 2019 raamwerk van ISACA (2018) op te
nemen in de kwalificatie ‘Talentmanagement’ vanuit het volwassenheidsmodel van Zare et al.
(2018). De definitie van de kwalificatie ‘Talentmanagement’ welke in deze bijlage beschreven staat
dekt de hiervoor benoemde gedefinieerde kwalificaties van (Luftman, 2003), Curtis et al. (2009) en
ISACA (2018).
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een totaal van 18 kwalificaties. De totstandkoming van de
dimensies en kwalificaties van en het uiteindelijke DGHRITMM worden in onderstaande figuren
weergegeven.
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Tabel 31: Definitieve kwalificaties DGHRITMM

Tabel 32: DGHRITMM volwassenheidsmodel
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Beoordeling van volwassenheidsniveaus
Dit onderzoek maakt gebruik de volwassenheidsniveaus uit het DG volwassenheidsmodel voor Data
Strategie en Communicatie van Boomgaarden (2021). Deze volwassenheidsniveaus sluiten aan bij de
gekozen formulering van Merkus (2015) voor het DGMM. Hierbij is middels literatuuronderzoek een
overzicht gemaakt van gebruikte termen voor de verschillende volwassenheidsniveaus. Dit overzicht
komt voort uit stap 1.2b van het stappenplan van Pöppelbuss and Röglinger (2011).

Figuur 11: Volwassenheidsniveaus volgens Boomgaarden (2021) en Merkus (2015)

Voor de volwassenheidsniveaus is onderscheid gemaakt tussen geen (no process) en een
vergevorderde volwassenheid (optimizing process). De mate van volwassenheid bepaald de
uiteindelijke volwassenheid van de organisatie. Deze volwassenheidsniveaus worden middels
dezelfde methode getoetst en beoordeeld in het DGHRITMM. In onderstaande tabel worden de
volwassenheidsniveaus uit het onderzoeken van Boomgaarden (2021) en Merkus (2015) nader
toegelicht.
Tabel 33: Omschrijving volwassenheidsniveaus volgens DGMM Boomgaarden (2021) en Merkus (2015)

Volwassenheidsniveau
No process
Beginning process
Established process
Managed process
Optimizing process

Beschrijving
Niet aanwezig, ad hoc, onbewust
Niet volwassen, bewust, in ontwikkeling
Mate van gevorderde volwassenheid, ontwikkeld, proactief
Volwassen, gevorderd, gemanaged, meer bewust
Uiterste mate van volwassenheid, geautomatiseerd, geoptimaliseerd,
geïntegreerd, continue verbetering
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Uitwerking volwassenheidsniveaus per kwalificatie
Onderstaande tabel beschrijft de eisen per volwassenheidsniveau van de kwalificatie, conform het
DG volwassenheidsmodel voor Data Strategie en Communicatie van Boomgaarden (2021).
Tabel 34: Kwalificaties en volwassenheidsniveaus DGHRITMM
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Uitwerking definities per kwalificatie
Tabel 35: Definities van kwalificaties subdomeinen HR en IT
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Bijlage 7 – Interviewprotocol
Het interviewprotocol wordt in deze bijlage beschreven en bestaat uit de volgende componenten:
-

Toestemmingsverklaring
Informatieblad
Interviewformulier
Verklaring eigen werk
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Toestemmingsverklaring
Onderzoeksproject: Data Governance Volwassenheid: onderzoek naar de domeinen HR en IT
Onderzoeksteam: Senad Cerimovic, Afstudeeropdracht MSc. Business Process Management & IT
Open Universiteit Nederland
•
•
•
•
•

•
•

Ik ben over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de schriftelijke informatie (versiecode:…)
gelezen.
Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen.
Ik heb over mijn deelname aan het onderzoek kunnen nadenken.
Ik begrijp dat ik op elk moment uit het onderzoek kan stappen en ik hoef daar geen reden
voor op te geven.
Ik geef toestemming voor het gebruik van de gegevens die tijdens dit onderzoek zijn
verzameld ten behoeve van dit wetenschappelijk onderzoek en ik kan deze toestemming te
allen tijde intrekken.
Ik begrijp dat alle informatie die ik in verband met dit onderzoek geef, anoniem zal worden
verzameld en niet zal terugleiden naar mij of mijn organisatie.
Ik begrijp dat de verzamelde (geanonimiseerde) gegevens gedurende 10 jaar op een veilige
wijze worden bewaard door de Open Universiteit.

Als u de bovenstaande punten heeft gelezen en ermee instemt deel te nemen aan het onderzoek,
tekent u dit toestemmingsformulier hieronder.

Handtekening:
Naam:
Datum:

Ondergetekende, afstudeerder, verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel schriftelijk als
mondeling over het bovenvermelde onderzoek is geïnformeerd. Ik verklaar dat ik bereid ben zo goed
mogelijk te antwoorden op alle vragen die zich in verband met het onderzoek voordoen.

Handtekening:
Naam: Senad Cerimovic
Datum:
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Informatieblad - Data Governance Human Resources & Information Technology maturity model
Inleiding
Organisaties baseren hun beslissingen steeds meer op bewijzen afkomstig uit data. Deze bewijzen
afkomstig uit data dienen middels een zo gestructureerd en betrouwbaar mogelijk proces verkregen
te worden. Terwijl Data Governance (hierna DG) in de afgelopen jaren een ‘nice to have’ was voor
organisaties, wordt tegenwoordig het belang hiervan steeds meer onderkend binnen organisaties en
overheidsinstanties. Dit heeft mede te maken met het gebruik van geavanceerde technologieën
tijdens vastlegging van data in verschillende formats waardoor de hoeveelheid aan data binnen
organisaties drastisch gestegen is.
Relevantie
Op basis van de wetenschappelijke literatuur blijkt DG een onderwerp waar steeds meer onderzoek
naar gedaan wordt. Dit heeft te maken met het feit dat het beheersen van grote hoeveelheden data
een steeds grotere rol speelt binnen organisaties. HR en IT antecendenten hebben impact op de
implementatie en adoptie van DG. Antecedenten beschrijven interne factoren welke voorafgaan bij
de adoptie van DG werkwijzen. Momenteel ontbreekt het aan een DGHRIT volwassenheidsmodel in
de literatuur, hierom is verdiepend onderzoek nodig betreffende DG HR en IT capabilities. Daarnaast
zullen organisaties met dit model een hulpmiddel krijgen waarmee de DG volwassenheid van de
subdomeinen HR en IT in kaart gebracht kunnen worden om hierop te kunnen acteren.
Uitleg model
Data Governance: DG betreft het inrichten van management in organisaties, waarbij aspecten als
datakwaliteit, toegang en data assets geborgd worden. Hiernaast heeft Governance binnen DG als
doelstelling om verantwoording af te leggen. Governance brengt management tot stand, terwijl DG
data management tot stand brengt.
Human Resources: Werkwijzen welke betrekking hebben op het selecteren, trainen, ontwikkelen,
beoordelen en vergoeden van HR.
Information Technology: Computer software en hardware, welke ondersteuning bieden aan (hoger)
management en operatie.
DGHRITMM
Tabel 36 geeft het uiteindelijke DGHRITMM weer.
Tabel 36: DGHRITMM
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Toelichting volwassenheidsniveaus DGHRITMM
Tabel 37: Toelichting volwassenheidsniveaus DGHRITMM

Volwassenheidsniveau
No process
Beginning process
Established process
Managed process
Optimizing process

Beschrijving
Niet aanwezig, ad hoc, onbewust
Niet volwassen, bewust, in ontwikkeling
Mate van gevorderde volwassenheid, ontwikkeld, proactief
Volwassen, gevorderd, gemanaged, meer bewust
Uiterste mate van volwassenheid, geautomatiseerd, geoptimaliseerd,
geïntegreerd, continue verbetering
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Interviewformulier
De volgende deelvragen dienen beantwoord te worden ter beantwoording de hoofdvraag van dit
onderzoek:
-

Hoe kan de organisatievolwassenheid op basis van de dimensies, niveaus en criteria van het
DGHRITMM worden beoordeeld?
Wat zijn belangrijke aanbevelingen voor organisaties om op basis van het DGHRITMM door
te kunnen groeien in DG?

Voor de DG subdomeinen HR en IT wordt ieder te behandelen kwalificatie nader toegelicht met een
definitie, gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur. Daarnaast zal per kwalificatie de
bijbehorende criteria (volwassenheidsniveaus) worden toegelicht.
De vragen die hieruit voortkomen zijn als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Is deze kwalificatie relevant en waarom?
Hoe kan deze kwalificatie beter worden geformuleerd en waarom?
Is deze criteria (volwassenheidsniveau) relevant en waarom?
Hoe kan deze criteria (volwassenheidsniveau) beter worden geformuleerd en waarom?
Welk volwassenheidsniveau is relevant voor deze organisatie en waarom?

Vraag na afronding van toetsing van de relevantie van dimensies, niveaus en criteria:
6. Kunnen er aanvullende kwalificaties benoemd worden binnen de DG subdomeinen HR en/of
IT welke relevant zijn voor de bepaling van de organisatievolwassenheid?
De volgende pagina’s geven het template weer welke gebruikt zal worden om de resultaten van de
interviews te verwerken.
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Geïnterviewde:
Functie:
Datum:
Interviewer:
Senad Cerimovic
Onderzoek:
Data Governance Volwassenheid: onderzoek naar de domeinen HR en IT

Relevantie kwalificaties
De volgende tabel geeft het template weer van het formulier waarbij de relevantie van de
kwalificaties, inclusief de onderbouwing in verwerkt worden.
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Tabel 38: Resultaten beoordeling relevantie per kwalificatie DGHRITMM
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Relevantie criteria
De volgende tabel geeft het template weer van het formulier waarbij de relevantie van de criteria,
inclusief de onderbouwing in verwerkt worden.

Tabel 39: Resultaten beoordeling relevantie criteria DGHRITMM
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Scoring organisatievolwassenheid
De volgende tabel geeft het template weer van het formulier waarbij de volwassenheidsscore van de
expert, inclusief de onderbouwing in verwerkt worden.

Tabel 40: Resultaten organisatievolwassenheid DGHRITMM
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Bijlage 8 – Interviewverslagen
Interviewverslagen kunnen worden opgevraagd bij de auteur middels senad.cerimovic@gmail.com
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Bijlage 9 – Aanpassingen criteria DGHRITMM

Figuur 12: DGHRITMM v2
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