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Abstract
Organisaties baseren hun beslissingen steeds meer op bewijzen afkomstig uit data. De hoeveelheid
data welke elk jaar gecreëerd wordt neemt exponentieel toe en heeft impact op organisaties.
Hierom is de betrouwbaarheid van data essentieel. Data governance (DG) heeft als doel om de
waarde van data assets te maximaliseren en data gerelateerde kosten en risico’s te minimaliseren.
Data uitwisseling vindt plaats in de Value Chain (VC). Data interactie tussen organisaties kan veel
voordelen geven, maar heeft ook risico’s, zoals het verlies van controle over data, onbeveiligde
informatie en lage kwaliteit van informatie producten. Deze problemen kunnen voorkomen worden
middels governance mechanismen, welke als voorwaarden gesteld kunnen worden tijdens
gegevensuitwisseling in de VC. Aangezien beperkt onderzoek heeft plaatsgevonden naar het DG
subdomein VC, zijn sleutelelementen met behulp van kwalitatief verkennend onderzoek uit de
wetenschappelijke literatuur onttrokken. Tijdens dit onderzoek is een Data Governance Value Chain
Maturity Model (DGVCMM) ontwikkeld welke als hulpmiddel gebruikt kan worden om de DG VC
volwassenheid in kaart te brengen. Het DGVCMM is gevalideerd en getoetst in één case organisatie.

Sleutelbegrippen
Data Governance, Value Chain, Maturity Model, Inter organizational, Data Governance Value Chain
Maturity Model
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Samenvatting
Introductie en probleemstelling
Organisaties baseren hun beslissingen steeds meer op bewijzen afkomstig uit data. De hoeveelheid
data welke elk jaar gecreëerd wordt neemt exponentieel toe en heeft impact op organisaties.
Hierom is de betrouwbaarheid van data essentieel. Data uitwisseling vindt plaats in de Value Chain
(VC). VC wordt beschreven als ‘een onderling afhankelijk systeem of netwerk van activiteiten,
verbonden door koppelingen. Een koppeling/verband ontstaat wanneer de manier waarop een
activiteit wordt uitgevoerd de kosten of effectiviteit van andere activiteiten beïnvloedt’.
Data interactie tussen organisaties (de VC) kan veel voordelen geven, maar heeft ook risico’s, zoals
het verlies van controle over data, onbeveiligde informatie en lage kwaliteit van informatie
producten. Deze problemen kunnen voorkomen worden middels governance mechanismen, welke
als voorwaarden gesteld kunnen worden tijdens gegevensuitwisseling in de VC. Er is verder
onderzoek nodig om te bepalen welke Data Governance (DG) mechanismen organisaties helpen om
controle over hun data te behouden in de inter-organizationele omgeving.
DG staat voor de uitoefening van autoriteit en controle over het beheer van data, met als doel om
de waarde van data te vergroten en data gerelateerde kosten en risico’s te minimaliseren. Verder
formaliseert DG het beleid van data, standaarden, procedures en bewaakt het de naleving hiervan.
Doelstelling
Dit onderzoek omvat de ontwikkeling en toetsing van een Data Governance Value Chain Maturity
Model (DGVCMM). Het in dit onderzoek ontwikkelde DGVCMM stelt organisaties in staat om de
DGVC volwassenheid te meten en inzicht te krijgen in ontwikkelingsmogelijkheden betreffende DG
volwassenheid. Dit helpt organisaties om de risico’s welke voorkomen bij een lage DGVC
volwassenheid te adresseren en voorkomen. Dit onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek voor de
ontwikkeling van het DGVCMM en empirisch onderzoek om het te toetsen en valideren in een
onderzoeksorganisatie. De probleemstelling leidt tot de ontwikkeling van een volwassenheidsmodel,
ter beantwoording van de volgende hoofdvraag:
‘Hoe kan de volwassenheid van een organisatie omtrent het Data Governance subdomein Value
Chain op valide wijze gemeten worden?’
Aanpak
Alvorens deze hoofdvraag beantwoord kan worden, dienen de deelvragen betreffende het
literatuuronderzoek en het empirisch onderzoek geadresseerd te worden. Voor het
literatuuronderzoek is wetenschappelijke literatuur geraadpleegd betreffende DG definities in
relatie tot VC. Dit diende de ontwikkeling van een DGVC volwassenheidsmodel. Dit ontwikkelde
volwassenheidsmodel is door middel van een empirisch onderzoek gevalideerd bij experts en
getoetst bij een onderzoeksorganisatie. De resultaten van dit literatuuronderzoek en empirisch
onderzoek leidden tot de beantwoording van de hoofdvraag.
Resultaten
Het DGVCMM is door experts gevalideerd en relevant bevonden, op basis van de gegeven
argumentatie en voorbeelden van de experts. Er werd een mogelijke samenvoegingen van het
sleutelelement ‘mate van controle over de data’ met het sleutelelement ‘overeenkomsten
betreffende het delen van data’ geadviseerd. Verder zijn twee mogelijk aanvullende
sleutelelementen geïdentificeerd welke mogelijk aanvullend zijn voor het DGVCMM. Hiernaast is op
basis van de resultaten een minimale aanpassing gedaan op het DGVCMM, waarmee de
iv

organisatievolwassenheid beter gemeten kan worden. Het DGVCMM is door de experts als een
relevant en toepasbaar meetinstrument bevonden om de DGVC volwassenheid van een organisatie
te meten.
Conclusies
Het DGVCMM is een relevant en toepasbaar meetinstrument voor het meten van de DGVC
volwassenheid van een organisatie.
Aanbevelingen
Wetenschappelijk onderzoek naar DGVC is zeer beperkt aanwezig. Dit onderzoek heeft aangetoond
dat het ontwikkelde DGVCMM toepasbaar is. Echter bestaat er naast dit onderzoek op het moment
van schrijven nog geen DGVC volwassenheidsmodel. Het ontwikkelde DGVCMM is binnen één
samenwerkingsverband van twee organisaties getoetst. Verder onderzoek bij andere
samenwerkingsverbanden dient plaats te vinden ter verhoging van de externe validiteit van dit
onderzoek. Ter verbetering van dit volwassenheidsmodel dienen twee geïdentificeerde
sleutelelementen (metadata registratie en data classificatie) verder onderzocht te worden om te
beoordelen of deze daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn voor dit volwassenheidsmodel.
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Summary
Introduction and problem statement
Organizations base their decisions increasingly on evidence derived from data. The amount of data
created each year is increasing exponentially and has an impact on organizations. Therefore, the
reliability of data is essential. Data exchange takes place in the Value Chain (VC). VC is described as
'an interdependent system or network of activities, connected by links. A linkage occurs when the
way one activity is performed affects the cost or effectiveness of other activities'.
Data interaction between organizations (the VC) can provide many benefits, but also has risks, such
as loss of control over data, unsecured information and low quality information products. These
problems can be prevented by governance mechanisms, which can be set as conditions during data
exchange in the VC. Further research is needed to determine which Data Governance (DG)
mechanisms help organizations to maintain control over their data in the inter-organizational
setting.
DG represents the exercise of authority and control over the management of data, with the goal of
increasing the value of data and minimizing data-related costs and risks. DG also formalizes data
policies, standards, procedures and monitors compliance.
Objective
This research involves the development and testing of a Data Governance Value Chain Maturity
Model (DGVCMM). The DGVCMM developed in this research enables organizations to measure
DGVC maturity and gain insight into development opportunities regarding DG maturity. This helps
organizations to address and prevent issues that occur with low DGVC maturity. This research
consists of a literature review for the development of the DGVCMM and empirical research to test
and validate the model in a research organization. The problem statement leads to the development
of a maturity model to answer the following main question:
'How can the maturity of an organization regarding the Data Governance subdomain Value Chain be
measured in a valid way?'
Approach
Before this main question can be answered, the sub-questions regarding the literature review and
the empirical study need to be addressed. For the literature review, scientific literature was
consulted regarding DG definitions in relation to VC. This served the development of a DGVC
maturity model. This developed maturity model was validated with experts and tested within a
research organization through an empirical study. The results of this literature review and empirical
research led to the answer of the main question.
Results
The DGVCMM was validated by experts and found to be relevant, based on the argumentations
given and examples provided by the experts. The possible merge of the key element 'degree of
control over the data' with the key element 'data sharing agreements' was recommended.
Furthermore, two possible additional key elements were identified that may be complementary to
the DGVCMM. In addition, based on the results, a minimal adjustment was made to the DGVCMM,
with which the organizational maturity can be better measured. The DGVCMM was found by the
experts to be a relevant and applicable model to measure the DGVC maturity of an organization.
Conclusions
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The DGVCMM is a relevant and applicable model for measuring the DGVC maturity of an
organization.
Recommendations
Scientific research on DGVC is very limited. This research has shown the applicability of the
developed DGVCMM. However, in addition to this research, no DGVC maturity model exists at the
time of writing. The developed DGVCMM has been tested within one partnership of two
organizations. Further research with other collaborations should take place to increase the external
validity of this research. To improve this maturity model, two identified key elements (metadata
registration and data classification) should be further investigated to assess whether they actually
add value to this maturity model.
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1. Introductie
1.1.

Achtergrond

Organisaties baseren beslissingen steeds meer op bewijzen afkomstig uit data. De hoeveelheid data
welke elk jaar gecreëerd wordt neemt exponentieel toe en heeft impact op organisaties (Zwolenski
& Weatherill, 2014, p. 4). Hierom is de betrouwbaarheid van data essentieel (Otto, 2013, p. 95). Data
governance (DG) heeft als doel om de waarde van data assets te maximaliseren (Otto, 2013). Data
uitwisseling vindt plaats in het door Porter (1985) beschreven Value Chain (VC). Er is behoefte aan
onderzoek naar DG volwassenheid in combinatie met de VC, om zodoende DG mechanismen te
identificeren welke organisaties helpen controle te behouden over hun data tijdens data uitwisseling
tussen organisaties (inter-organizationele setting) (Abraham, Schneider, & vom Brocke, 2019, p. 433;
Merkus, Helms, & Kusters, 2020). In dit onderzoek is een Data Governance Value Chain Maturity
Model (DGVCMM) ontwikkeld waarmee deze DG mechanismen gedefinieerd worden en de DG
+volwassenheid van het subdomein VC gemeten kan worden. Dit model is toegepast in een
onderzoeksorganisatie.

1.2.

Gebiedsverkenning

Dit onderzoek vindt plaats in het DG vakgebied. DG staat voor de uitoefening van autoriteit en
controle over het beheer van data, met als doel om de waarde van data te vergroten en data
gerelateerde kosten en risico’s te minimaliseren (Abraham et al., 2019, p. 424; DAMA, 2009, p. 19).
Verder formaliseert DG het beleid van data, standaarden, procedures en bewaakt het de naleving
hiervan (Abraham et al., 2019, p. 426).
Abraham et al. (2019, p. 429) hebben een conceptueel DG raamwerk gedefinieerd, bestaande uit zes
dimensies (bijlage 1). De dimensie ‘organizational scope’ bevat een onderdeel genoemd 'Interorganizational scope’. Dit onderdeel beschrijft DG in de VC, betreffende de data uitwisseling tussen
organisaties. DG in de VC dient ter voorkoming van problemen bij data-deling (Bruhn, 2014, p. 5),
m.b.v. onder andere governance mechanismen. Deze kunnen als voorwaarden gesteld worden
tijdens data-deling in de VC. Er is een behoefte naar onderzoek naar DG VC volwassenheid (Abraham
et al., 2019; Broek & Veenstra, 2015; Lis & Otto, 2020; Merkus et al., 2020), gezien dit nog zeer
beperkt plaatsgevonden heeft.
Om de volwassenheid van het DG subdomein VC te meten wordt in dit onderzoek een theoretisch
model ontwikkeld. Dit gebeurt op basis van wetenschappelijke literatuur betreft VC en DG
volwassenheid.

1.3.

Probleemstelling

Beheersing van de jaarlijks toenemende hoeveelheden gecreëerde data heeft impact op organisaties
(Zwolenski & Weatherill, 2014). Dit resulteert in bijvoorbeeld data gedreven dashboards en analyses,
welke de behoefte vergroot voor een organisatiebreed begrip van data (Brous, Janssen, & VilminkoHeikkinen, 2016). Organisaties werken steeds meer samen met externe organisaties t.b.v.
productontwikkeling (Bruhn, 2014, p. 5). Data interactie tussen organisaties in de VC kan veel
voordelen geven (Bruhn, 2014, p. 5), maar heeft ook risico’s, zoals het verlies van controle over data,
onbeveiligde informatie en lage kwaliteit van informatie producten (Al-Ruithe, Benkhelifa, &
Hameed, 2019, p. 2).
Abraham et al. (2019, p. 433) beschrijven de behoefte aan onderzoek naar DGVC volwassenheid, ter
identificatie van DG mechanismen welke organisaties helpen controle te behouden over hun data

tijdens data uitwisseling tussen organisaties. Ook Lis and Otto (2021, p. 6074) bevelen verder DG
onderzoek aan ter identificatie van DG overeenkomsten welke nodig zijn om samenwerkingen
mogelijk te maken. Hiernaast beschrijven Broek and Veenstra (2015) dat meer onderzoek nodig is
betreffende hoe de coördinatie van controle over data georganiseerd kan worden in de interorganizationele context. Een Data Governance Value Chain Maturity Model (DGVCMM) zou
organisaties hiermee kunnen ondersteunen in het stellen van doelen ter verhoging van de DGVC
volwassenheid. Een DGVCMM ontbreekt momenteel in de literatuur. Merkus et al. (2020) hebben
VC als onderzoeksgebied geïdentificeerd in het ‘External Forces’ capability cluster van het Generic
Capability Reference Model (GCRM). Dit onderzoek zal resulteren in een DGVCMM, welke verrijkend
zal zijn voor de VC capability van het GCRM van Merkus et al. (2020). Met het DGVCMM kunnen
organisaties hun huidige DGVC volwassenheid meten en inzichtelijk krijgen wat nodig is om deze
volwassenheid te verhogen.

1.4.

Opdrachtformulering

Doel
Dit onderzoek omvat de ontwikkeling en toetsing van een DGVCMM volwassenheidsmodel voor het
subdomein VC (DGVCMM). Dit volwassenheidsmodel kan door organisaties gebruikt worden om de
DGVC volwassenheid te bepalen. Dit onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek voor de ontwikkeling
van het DGVCMM en empirisch onderzoek het te toetsen en valideren.
Onderzoeksvragen
De probleemstelling leidt tot de ontwikkeling van een volwassenheidsmodel, ter beantwoording van
de volgende hoofdvraag:
‘Hoe kan de volwassenheid van een organisatie omtrent het Data Governance subdomein Value
Chain op valide wijze gemeten worden?’
Alvorens deze hoofdvraag beantwoord kan worden, dienen de deelvragen betreffende
literatuuronderzoek en empirisch onderzoek geadresseerd te worden.
De deelvragen voor het literatuuronderzoek zijn:
- In hoeverre kan het DG subdomein VC beschreven worden in context van DG?
- Wat is een volwassenheidsmodel voor DG en bestaan er VC dimensies van DG?
- Wat zijn relevante sleutelelementen, niveaus en voorwaarden om de DG volwassenheid van een
organisatie te meten van het subdomein VC?
De deelvragen voor het empirisch onderzoek zijn:
- Hoe kan de volwassenheid van een organisatie omtrent het DG subdomein VC beoordeeld
worden met behulp van het uit de literatuur ontwikkelde DGVCMM?
- In hoeverre zijn de sleutelelementen, niveaus en voorwaarden van het DGVCMM relevant en
volledig voor het bepalen van organisatievolwassenheid van het DG subdomein VC?

1.5.

Motivatie / relevantie

Wetenschappelijke relevantie
Dit onderzoek zal een bijdrage leveren aan VC in het DG vakgebied. Abraham et al. (2019, p. 433)
beschrijven een aantal DGVC componenten in hun model, maar geven aan dat verder onderzoek
nodig is om te bepalen welke mechanismen organisaties helpen bij het houden van controle over
hun data in de VC. Dit onderzoek zal d.m.v. de ontwikkeling van een DGVCMM hieraan een bijdrage
leveren.
2

Praktische relevantie
Het in dit onderzoek te ontwikkelen DGVCMM stelt organisaties in staat om de DGVC volwassenheid
te meten en inzicht te krijgen in ontwikkelingsmogelijkheden betreffende DG volwassenheid. Dit
helpt organisaties om de risico’s welke voorkomen bij een lage VC volwassenheid te adresseren en
voorkomen.

1.6.

Aanpak in hoofdlijnen

Hoofdstuk 2 beschrijft het theoretisch kader, bestaande uit de onderzoeksaanpak, uitvoering van de
literatuurstudie, resultaten en conclusies. Het sluit af met het doel van dit onderzoek. Hoofdstuk 3
beschrijft de onderzoeksmethode. Hoofdstuk 4 omvat de resultaten. Hoofdstuk 5 bevat de discussie,
conclusies en aanbevelingen betreffende dit onderzoek.
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2. Theoretisch kader
Dit hoofdstuk beschrijft het theoretisch kader, bestaande uit de onderzoeksaanpak, uitvoering van
de literatuurstudie, resultaten en conclusies en het doel van dit empirisch onderzoek.

2.1.

Onderzoeksaanpak

De onderzoeksaanpak beschrijft de toegepaste methode van literatuuronderzoek om de
theoretische deelvragen uit hoofdstuk 1 te beantwoorden. De ‘Systematic Literature Review’ (SLR),
zoals beschreven door Okoli and Schabram (2010, pp. 7,9), wordt gebruikt bij het uitvoeren van het
literatuuronderzoek (bijlage 3). De SLR methode verhoogt de reproduceerbaarheid van het
onderzoek. Tabel 1 beschrijft voor elke stap de activiteit welke plaatsvindt en waar dit uitgewerkt is.
Bijlage 5 beschrijft verdere details.
Tabel 1: SLR stappen van Okoli and Schabram (2010).
Uitwerking
hoofdstuk

Stap

Activiteit

Stap 1: Purpose
of the Literature
Review

Beschrijving van het doel van het literatuuronderzoek

Hoofdstuk
1

Stap 2: Protocol
& Training

Opstellen van een protocol (ook wel 'stappenplan') voor het literatuuronderzoek. Het onderdeel
training wordt buiten beschouwing gelaten gezien de beperkt beschikbare tijd.

Hoofdstuk
2.1

Zoektermen worden opgesteld om in bibliotheken (Nederlands Open Universiteitsbibliotheek en
Google Scholar) mogelijk relevante literatuur te identificeren. De volgende query is gebruikt: "data
Stap 3: Searching
governance" AND ("maturity model" OR "capability model") AND ("Value Chain" OR "inter
the literature
organizational"). Hiernaast is ook gezocht naar diverse varianten van onderdelen van de query. Tabel
21 in bijlage 5 beschrijft verdere details.

Hoofdstuk
2.2

Stap 4: Practical
screen

De initiële zoekresultaten worden op basis van de abstract gefilterd. Hier worden resultaten behouden
als de inhoud hiervan aansluit bij het onderzoeksonderwerp.
De zoektermen worden voorzien van enkele inclusiecriteria ter afbakening van het
literatuuronderzoek. De zoekperiode strekt van 2015 tot 2020, omwille van de relevantie, betreffen
Hoofdstuk
het Business vakgebied, zijn geschreven in het Nederlands of Engels en peer-reviewed.
2.2

Stap 5: Quality
appraisal

De relevante zoekresultaten worden bestudeerd. De zoekresultaten bij welke het vermoeden bestaat
dat deze bijdragen aan de beantwoording van de deelvragen worden behouden. Inclusiecriteria zijn
hier ‘Value Chain’ of het aangenomen synoniem ‘inter organizational’ i.c.m. DG en/of MMs. Bijlage 5
bevat verdere details.

Stap 6: Data
extraction

Informatie vanuit de geselecteerde artikelen uit ‘Stap 5: Quality Appraisal’ wordt gebruikt om de
deelvragen en de onderzoeksvraag te beantwoorden.

Stap 7: Analysis of
Synthese van de artikelen op basis van de bevindingen vanuit 'Stap 6: Data extraction'.
findings
Stap 8: Writing
the Review

2.2.

De bevindingen uit voorgaande stappen worden uitgewerkt in de review

Hoofdstuk
2.2
Hoofdstuk
2.2
Hoofdstuk
2.3, 3.1,
3.2, 4.1
Hoofdstuk
2.3, 3.1,
3.2, 4.1

Uitvoering

‘Searching for the literature’ is uitgevoerd door het opstellen van zoektermen. Hierbij zijn
combinaties van steekwoorden gebruikt, welke in tabel 1 worden weergegeven. Hiernaast beschrijft
bijlage 5 verdere details. Het aantal zoekresultaten per stap is zichtbaar in tabel 2.

4

Tabel 2: Resultaten vanuit het literatuuronderzoek (Okoli & Schabram, 2010, p. 9).

Stap
Stap 3: Searching the literature
Stap 4: Practical screen
Stap 5: Quality appraisal
Stap 6: Data extraction

Aantal resultaten
261
58
14
23

Enkele artikelen uit stap 6 zijn verkregen na toepassen van backward en forward snowballing
zoekstrategie.

2.3.

Resultaten en conclusies

Deze paragraaf beschrijft de onderzoeksresultaten en conclusies op basis van het uitgevoerde
literatuuronderzoek van paragraaf 2.2.
DG subdomein VC in context van DG
DG staat voor de uitoefening van autoriteit en controle over het beheer van data, met als doel om
de waarde van data te vergroten en data gerelateerde kosten en risico’s te minimaliseren (Abraham
et al., 2019; DAMA, 2009). Verder formaliseert DG het beleid van data, standaarden en procedures
en bewaakt haar naleving (Abraham et al., 2019, p. 426).
DG vindt ook plaats in de VC. Porter (1985) beschrijft VC als: “een onderling afhankelijk systeem of
netwerk van activiteiten, verbonden door koppelingen. Een koppeling/verband ontstaat wanneer de
manier waarop een activiteit wordt uitgevoerd de kosten of effectiviteit van andere activiteiten
beïnvloedt”. Merkus et al. (2020, pp. 5, 6) heeft VC als onderdeel van het cluster ‘external forces’
geïdentificeerd in het Generic Capability Reference (GCR) model. Merkus et al. (2020) classificeert dit
cluster als de capaciteit van de organisatie om te reageren op externe krachten of deze te
beïnvloeden.
Het DG raamwerk ontwikkeld door Abraham et al. (2019) (bijlage 1) beschrijft DGVC. DGVC wordt
door Abraham et al. (2019) beschreven in het subdomein inter-organizational scope, als onderdeel
van de Organizational scope. Dit subdomein omvat “de data governance tussen bedrijven of een
ecosysteem van bedrijven” (Tiwana, Konsynski, & Venkatraman, 2013). Abraham et al. (2019)
beschrijft mogelijke problemen bij het delen van data tussen bedrijven, zoals het verlies van controle
over data, onbeveiligde toegang tot informatie en informatie producten van lage kwaliteit.
Ook Broek and Veenstra (2015) beschrijven DGVC. Zij hebben de organisatie van de governance van
data bij inter-organizationele samenwerkingen onderzocht en beschrijven in hun standaarden vier
componenten: type en karakteristiek van data deling, coördinatie mechanisme en mate van controle
over de data.
DGVC kan ook geïnterpreteerd worden als DG ecosysteem. Recent onderzoek door Lis and Otto
(2021, p. 6068) definieert DG ecosysteem als ”ingeregelde instituties en structuren om te verzekeren
dat individuen acteren in lijn met de gezamenlijke doelstellingen, conflicten tussen individuen
voorkomen of opgelost worden, en dat het gebruik van de gezamenlijke bronnen in de interorganizationele samenwerking effectief en eerlijk plaatsvindt”. De DG ecosysteem definitie van Lis
and Otto (2021) komt overeen met de beschrijving van Abraham et al. (2019) voor de interorganizationele scope. Beiden definiëren DG binnen een inter-organizationele samenwerking als een
samenwerking tussen verschillende organisaties t.b.v. gezamenlijke bronnen en
productenontwikkeling/uitwisseling. Beide auteurs beschrijven onderdelen waaruit DGVC/DG
ecosysteem bestaat en geven in verschillende mate dimensies weer.
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Volwassenheidsmodel voor DG en bestaande DGVC dimensies/modellen
Constructie proces van het volwassenheidsmodel
Hüner, Ofner, and Otto (2009) beschrijven dat volwassenheidsmodellen bedoeld zijn om de
volwassenheid van organisaties te toetsen voor een domein. Voordat de organisatievolwassenheid
beschreven kan worden betreffende DGVC, dient een DGVC volwassenheidsmodel ontwikkeld te
worden. Hierbij kan de status quo van de DG volwassenheid voor VC gemeten worden. Een
volwassenheidsmodel bestaat uit een opeenvolging van volwassenheidsniveaus voor meerdere
dimensies, onderverdeeld in kwalificaties (Becker, Knackstedt, & Pöppelbuß, 2009).
Pöppelbuß and Röglinger (2011) beweren dat de kwaliteit van bestaande volwassenheidsmodellen
varieert en beschrijven dat het ontwerp van een volwassenheidsmodel dient te voldoen aan
kwaliteitseisen. Dit onderzoek zal voor de DGVCMM ontwikkeling gebruikt maken van een
wetenschappelijk verantwoorde ontwerpmethode, middels gebruik van kwaliteitseisen en
ontwerpprincipes uit het stappenplan van ‘requirements’ (Rs) van Becker et al. (2009) en het
raamwerk van ‘design principles’ (DPs) van Pöppelbuß and Röglinger (2011).
Dit onderzoek heeft als doel om een DGVCMM te ontwikkelen, in het DG vakgebied. Merkus (2015)
geeft aan het aantal getoetste volwassenheidsmodellen in het DG vakgebied beperkt is, en heeft een
Data Governance Maturity Model (DGMM) ontwikkeld en gevalideerd in de praktijk. Dit DGMM is
gebaseerd op ontwerpprincipes uit het stappenplan van Becker et al. (2009). Merkus (2015)
beschrijft vijf volwassenheidsniveaus voor het DGMM. Dit onderzoek kan als een versterking en
aanvulling gezien worden op het DGMM model van Merkus (2015). Het te ontwikkelen DGVCMM
valt in het DG vakgebied en zal gebruik maken van Merkus (2015)’s volwassenheidsniveaus. Deze
gaan in oplopende volwassenheid als volgt:
- No process
- Beginning process
- Established process
- Managed process
- Optimizing process
Bijlage 6 detailleert deze volwassenheidsniveaus verder.
Bestaande modellen voor DGVC
De behoefte aan DG van de data uitwisseling welke plaatsvindt in de VC is door meerdere auteurs
beschreven (Abraham et al., 2019; Broek & Veenstra, 2015; Lis & Otto, 2020; Merkus et al., 2020),
gezien dit nog zeer beperkt is.
Abraham et al. (2019)’s DG raamwerk (bijlage 1) bevat de inter-organizationele scope, welke DG
tussen bedrijven betreft. Hierin worden vanuit diverse auteurs vijf sleutelelementen beschreven
welke nodig zijn om DG voor de VC te bewerkstelligen: beleid voor data integratie en gebruik,
standaarden voor data uitwisseling, processen t.b.v. interactie en samenwerking, overeenkomsten
betreffende het dienstverleningsniveau, en overeenkomsten betreffende het delen van data (AlRuithe & Benkhelifa, 2017; Bruhn, 2014; Tiwana et al., 2013).
Vanuit het onderzoek van Lis and Otto (2021, p. 6068) kan DGVC ook afgeleid worden als DG
ecosysteem. Figuur 1 bevat de ‘taxonomie voor ecosysteem DG’, bestaande uit drie lagen, acht
dimensies en 24 karakteristieken.
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Figuur 1: Ecosystem DG taxonomie (Lis & Otto, 2021).

Hiernaast beschrijven Broek and Veenstra (2015) vier standaarden van samenwerkingen in de interorganizationele DG-setting: ‘Markt’, ‘bazaar’, ‘hiërarchisch’ en ‘netwerk’. Elke standaard bevat vier
componenten: een type en karakteristiek van data deling, coördinatie mechanisme en mate van
controle over de data (bijlage 2). Broek and Veenstra (2015) concluderen dat inhoud van deze
componenten afhangen van de ‘governance modus’ omtrent het delen van data. De keuze welke
gemaakt wordt voor de ‘governance modus’ hangt af van de commerciële sensitiviteit en privacy
risico’s van de data. Inter-organizationele DG dient volgens een van de vier standaarden van
samenwerking plaats te vinden.
Otto and Jarke (2019) omschrijven zes karakteristieken in de inter-organizationele DG. Twee daarvan
zijn ‘doel’ en ‘governance instrumenten’. Het doel van inter-organizationele DG wordt beschreven
als de bevordering van de inter-organizationele samenwerking, om het delen van data te
vergemakkelijken, terwijl data eigenaarschap, toegang, integratie en gebruik in ogenschouw
gehouden wordt. Governance instrumenten omvat vijf DG sleutelelementen: regelgevende
instrumenten, licenties, formele contractuele overeenkomsten, technische maatregelen voor data
integratie en gebruiksbeleid en overeenkomsten voor data uitwisseling.
Prieëlle, Reuver, and Rezaei (2020) heeft het relatieve belang van ecosysteem DG onderzocht in de
inter-organizationele setting en omschrijven drie categorieën, waaronder de categorie ‘omgeving’,
welke de factor ‘ecosysteem data governance’ bevat. Deze bestaat uit drie DG sleutelelementen:
data eigenaar, regels betreffende de verwerking en toegang tot de data en met welke condities, en
het gebruik van de data.
Uit de hiervoor beschreven wetenschappelijke literatuur betreffende DG in de VC worden mogelijke
onderdelen van volwassenheidsmodellen zichtbaar voor DG in de VC. Het gebruik van deze
onderdelen is relevant voor het bewerkstelligen van DG in de VC, om organisaties handvaten te
kunnen geven betreffende de DGVC volwassenheid.

2.4.

Doel van het vervolgonderzoek

Dit vervolgonderzoek heeft als doelstelling de ontwikkeling en toetsing van een DG
volwassenheidsmodel voor het DG subdomein VC (DGVCMM). Dit volwassenheidsmodel zal in een
onderzoeksorganisatie gebruikt worden om de DGVC volwassenheid te bepalen. De ontwikkeling en
toetsing van dit volwassenheidsmodel resulteert in zowel theoretische als praktische waarde. De
theoretische waarde ontstaat vanuit het ontwikkelen van het DGVCMM en de kennis die hier wordt
opgebouwd. De toetsing van dit model zal de validiteit van het model zichtbaar maken. De
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praktische waarde is ten behoeve van organisaties, welke hierdoor een duidelijk beeld krijgen van
hun huidige volwassenheid betreft DGVC. Dit zal organisaties helpen om de risico’s welke
voorkomen bij een lage DGVC volwassenheid te adresseren en voorkomen. Hiernaast zal het hen in
staat stellen doelstellingen te definiëren om een hogere DGVC volwassenheid te bereiken.
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3. Methodologie
Dit hoofdstuk omvat de onderzoeksmethode, bestaande uit het conceptueel en technisch ontwerp,
gegevensanalyse en reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten.

3.1.

Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)

Dit onderzoek beoogt de ontwikkeling en kwalitatieve toetsing van een DGVCMM
volwassenheidsmodel voor het subdomein VC. Becker et al. (2009) en Pöppelbuß and Röglinger
(2011) beschrijven de ontwikkeling van volwassenheidsmodellen (bijlage 4) en hebben hier
methoden voor ontwikkeld t.b.v. de borging van de kwaliteit van een volwassenheidsmodel. De
ontwikkelstappen van het DGVCMM volgt de methoden van Becker et al. (2009) en Pöppelbuß and
Röglinger (2011). De beslissingen en de omschrijvingen van deze ontwikkelstappen worden in
paragraaf 3.2 verder beschreven en uitgewerkt in tabel 3, waarmee het DGVCMM model ontwikkeld
en gevalideerd kan worden.
Het empirisch onderzoek is een kwalitatief toetsend onderzoek, resulterend in de beantwoording
van de empirische deelvragen betreft de DGVCMM.
De laatste ontwikkelstap (tabel 3, stap 6) van het DGVCMM betreft het valideren van het DGVCMM
model. Hiervoor wordt een enkelvoudige, holistische case study toegepast als onderzoeksaanpak
voor kwalitatieve data verzameling. Case study’s betreffen verdiepend empirisch onderzoek naar
een onderwerp of fenomeen in zijn context (Yin, 2018). Onderzoek middels een case study vindt met
name plaats wanneer de grens tussen wat onderzocht wordt en haar context niet duidelijk is (Yin,
2018).
Uitvoeren van een case study helpt om inzichten te verkrijgen middels intensief en verdiepend
onderzoek naar het onderwerp (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, p. 197). Dit leidt tot verrijkende
empirische beschrijvingen en theorie ontwikkeling (Saunders et al., 2019). Hierom wordt een case
study uitgevoerd om het DGVC model te toetsen. De case organisatie voldoet aan de gestelde
criteria voor dit onderzoek: minimaal 250 medewerkers en uitvoering van DG activiteiten. Vanwege
beperkt beschikbare tijd wordt dit onderzoek uitgevoerd bij een samenwerkingsverband, wat binnen
de onderzoeksorganisatie valt.

3.2.

Technisch ontwerp: uitwerking van de methode

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingsstappen voor het tot stand komen van het DGVCMM en
de methode van toetsing van het DGVCMM.
Ontwikkelingsstappen van het DGVCMM
De modellen van Becker et al. (2009) en Pöppelbuß and Röglinger (2011) bevatten veel
overeenkomende of aanvullende stappen voor het ontwikkelen van een volwassenheidsmodel.
Hierom is de keuze gemaakt om beide modellen gezamenlijk toe te passen. Deze
ontwikkelingsstappen t.b.v. het DGVCMM zijn in gezamenlijk overleg met een medestudent bedacht.
Van deze modellen zal een select aantal stappen gebruikt worden, gezien de geformuleerde ambitie
in hoofdstuk 1 en hiermee het korte tijdsbestek waarin dit onderzoek uitgevoerd zal worden. Stap
R3 van Becker et al. (2009) zal hierom eenmaal uitgevoerd worden. Hiernaast wordt omwille van de
beschrijvende vorm van dit volwassenheidsmodel stap 3 van Pöppelbuß and Röglinger (2011)
overgeslagen. Bijlage 4 bevat deze modellen. Error! Reference source not found. illustreert de
ontwikkelingsstappen van het DGVCMM, inclusief toelichting.
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Tabel 3: Ontwikkelingsstappen van het DGVCMM.
Becker et al.
Pöppelbuß and
Stap
(2009, pp. 214,
Omschrijving
Röglinger (2011)
218)
Vergelijking met bestaande volwassenheidsmodellen: Hieruit dient de
Stap 1
No input
R1
relevantie van en behoefte naar de ontwikkeling van een nieuw
volwassenheidsmodel beargumenteerd te worden.
Vaststellen van sub domein(en): Dit beschrijven beide modellen. Deze
Stap 2
DP 1.2a
R2
vaststelling vindt plaats n.a.v. raadplegen van wetenschappelijke
literatuur.
Vaststellen van volwassenheidsniveaus: Dit beschrijven beide
Stap 3
DP 1.2b
R2
modellen. In deze stap worden de volwassenheidsniveaus a.d.h.v.
wetenschappelijke literatuur geformuleerd.
Vaststellen van sleutel elementen: Dit beschrijven beide modellen. In
Stap 4
DP 1.2c
R2
deze stap worden de sleutel elementen a.d.h.v. wetenschappelijke
literatuur vastgesteld.
Beschrijven van sleutel elementen: Dit beschrijven beide modellen. In
Stap 5
DP 2.2b
R2
deze stap worden de sleutel elementen a.d.h.v. wetenschappelijke
literatuur beschreven.
Validatie van het volwassenheidsmodel in de praktijk: In deze stap
Stap 6
No input
R3
wordt het volwassenheidsmodel met een case study gevalideerd en
empirisch getest in een organisatie.

Methode toetsing DGVCMM
Empirisch onderzoek zal middels een case study uitgevoerd worden ter validatie van het DGVCMM
en ter toetsing van de DGVC volwassenheid van de onderzoeksorganisatie. Dit zal uitgevoerd
worden m.b.v. semigestructureerde interviews welke ruimte bieden voor doorvragen over de
relevantie of mogelijke afwijkingen van de opgestelde vragen van het empirisch onderzoek. Tijdens
de interviews wordt een overzicht van het DGVCMM (bijlage 7) als leidraad gebruikt. Dit onderzoek
wordt als toetsend beschouwd. Resultaten uit de interviews worden met elkaar vergelijken ter
validatie van beweringen.
De interviews zullen fysiek plaatsvinden, of online met een online meeting tool. Voor het interview
zullen de geïnterviewden voorzien worden van documentatie t.b.v. toelichting van relevante termen
en het DGVCMM, om zodoende een vergelijkbaar kennisniveau te realiseren. De interviewvragen
zullen a.d.h.v. een PowerPoint presentatie besproken worden, waarbij elke vraag en sleutelelement
wordt toegelicht. De interviews worden opgenomen met als doel om onduidelijke gedeeltes terug te
kunnen luisteren, voor verwerking van de kwalitatieve data. In het interview zullen de
sleutelelementen en volwassenheidsniveaus getoetst worden en de volledigheid en bruikbaarheid
van het model middels het scoren van de onderzoeksorganisatie bepaald worden.
Voor dit empirisch onderzoek wordt de data uitwisseling bij een organisatie onderzocht. Het
onderzoeksgebied betreft de data uitwisseling tussen twee organisaties in een
samenwerkingsverband (organisatie A en B). Hieromheen zal de grens van de organisatie getrokken
worden. Binnen dit samenwerkingsverband zijn individuen geïdentificeerd welke gezien hun functie
en ervaring als experts beschouwd worden in de praktijk op het gebied van DGVC en bereid waren
deel te nemen aan het onderzoek. Gezien de zeer beperkte beschikbaarheid van experts, tijd en
middelen zullen vijf interviews plaatsvinden binnen het samenwerkingsverband: vier bij organisatie
A en één bij organisatie B.
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3.3.

Gegevensanalyse

Kwalitatieve data, door semigestructureerde interviews in haar context verkregen, worden
gekarakteriseerd door compleetheid en rijkheid en zeer geschikt t.b.v. het uitvoeren van
verdiepende analyses (Saunders et al., 2019, p. 638). Hierdoor kan de context met de onderzochte
thema’s meegenomen worden en een goed gefundeerde, context-inclusieve verklaring ontwikkeld
worden.
Saunders et al. (2019) beschrijft dat verkregen informatie samengevat, ingedeeld of gestructureerd
dienen te worden voor analyse. Dit omvat indeling van informatie in categorieën, en beoordeling
van haar relevantie, inclusief het ‘waarom’. Voor dit onderzoek zullen de beoordelingscriteria van
Boomgaarden (2021); (Merkus, 2015) toegepast worden als criteria om het volwassenheidsmodel te
toetsen op relevantie. Deze zijn:
- Wel relevant
- Niet relevant
- Geen mening
- Geen expertise
De relevantiebepaling van de DGVCMM sleutelelementen, volwassenheidsniveaus en de
volwassenheidsbepaling van de organisatie wordt na gereedmaken van de informatie voor analyse
mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt het volwassenheidsmodel d.m.v. het vragen naar mogelijke
aanpassingen en aanvullende sleutelelementen ook getoetst op compleetheid en samenhang.
Hierbij wordt bij elke bepaling/scoring de ‘waarom’-vraag gesteld, om argumentatie te verkrijgen. De
relevantiebepaling vindt plaats a.d.h.v. een samenvatting per sleutelelement vanuit alle interviews
samen. Een mogelijk nadeel van deze aanpak is wanneer sleutelelementen niet geclassificeerd
kunnen worden, wanneer deze door de experts geclassificeerd worden als ‘geen mening’ en/of
‘geen expertise’. Hierdoor zal minder kwalitatieve data beschikbaar zijn voor dit sleutelelement.
Expert selectie dient dit af te vangen. Op basis van de samengevatte informatie uit de interviews kan
het DGVCMM gevalideerd worden.
Suggesties voor mogelijk aanvullende sleutelelementen voor het DGVCMM zullen geanalyseerd
worden, maar gezien de beperkte tijd enkel als suggesties genoemd worden voor vervolgonderzoek.

3.4.
Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische
aspecten
Wetenschappelijk onderzoek dient te voldoen aan kwaliteitseisen betreffende validiteit,
betrouwbaarheid en ethische aspecten. Validiteit betreft de geschiktheid van gebruikte
meetwaarden, nauwkeurigheid van de analyse van de resultaten en generaliseerbaarheid van de
bevindingen (Saunders et al., 2019, p. 213). Betrouwbaarheid verwijst naar de reproduceerbaarheid
en consistentie van onderzoeksresultaten. Herhaling van het onderzoek zou moeten resulteren in
dezelfde bevindingen (Saunders et al., 2019, p. 214). Ethische aspecten verwijzen naar
gedragsnormen van de interviewer m.b.t. de rechten van de experts (Saunders et al., 2019, p. 253).
Validiteit kan opgedeeld worden in construct-, interne- en externe validiteit (Saunders et al., 2019).
Tijdens de DGVCMM ontwikkeling is gebruik gemaakt van Abraham et al. (2019)’s raamwerk, Lis and
Otto (2021)’s taxonomie en onderzoeken (Broek & Veenstra, 2015; Otto & Jarke, 2019; Prieëlle et
al., 2020). De vergelijking van beweringen tussen respondenten valideert de gemaakte beweringen.
Door gebruik van informatie uit meerdere interviews, kan triangulatie van deze informatie
plaatsvinden, ter verhoging van de construct validiteit.
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Dit onderzoek is toetsend en de interviews zijn semi-gestructureerd en worden op dezelfde manier
afgenomen. Documentatie betreffende DGVC concepten zal voor de interviews plaatsvinden
gedeeld worden met de experts t.b.v. borgen van een vergelijkbaar kennisniveau. Dit zorgt voor een
verhoogde interne validiteit (Saunders et al., 2019, p. 215).
Externe validiteit geeft een indicatie in hoeverre het onderzoek te generaliseren is in een bredere
context, bijvoorbeeld bij meerdere organisaties (Saunders et al., 2019, p. 216). Dit onderzoek heeft
naar verwachting een verhoogde externe validiteit, gezien het wordt uitgevoerd in een
samenwerkingsverband. Hierom zijn de bevindingen in zekere mate te generaliseren.
Betrouwbaarheid beoogt de verzekering van consistentie tijdens het onderzoek en haar
reproduceerbaarheid (Saunders et al., 2019, p. 214). Dit onderzoek zal semigestructureerde
interviews gebruiken, waardoor het niet waarschijnlijk is dat bij andere gelegenheden exact dezelfde
resultaten gemeten worden. Dit zal zoveel mogelijk tegengegaan worden d.m.v. het delen van
documentatie betreft DGVC, ter voorbereiding voor de interviews (Saunders et al., 2019, p. 452). Er
zullen vijf experts in een samenwerkingsverband geïnterviewd worden, waarvan vier bij organisatie
A en één bij organisatie B, door de beperkte beschikbaarheid van middelen, experts en tijd. Het is
mogelijk dat de vijf te interviewen experts een verschillende mate van kennis hebben van DG en VC.
De documentatie beoogt ook het tegengaan van interviewer bias. Uitspraken over de relevantie van
de sleutelelementen zullen zover mogelijk gedaan worden op basis van een samenvatting per
sleutelelement vanuit meerdere of alle interviews samen, ter verhoging van de validiteit en
betrouwbaarheid van de bevindingen. Triangulatie vindt plaats wanneer twee of meer experts de
sleutelelementen en/of criteria beantwoorden met argumentatie dan wel praktijkvoorbeelden.
Ethische aspecten detailleren de gedragsnormen betreffende het onderzoek. Bij dit onderzoek zal de
kwalitatieve data uit de interviews geanonimiseerd worden. Hiernaast zal een interviewprotocol
opgesteld en ondertekend worden door de experts waarmee zij toestemming geven voor het
opnemen, verwerken en geanonimiseerd gebruiken van de informatie uit de interviews (Saunders et
al., 2019, p. 269).
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4. Resultaten
Dit hoofdstuk omvat de resultaten van de doorlopen stappen van de ontwikkeling van het DGVCMM
en de resultaten van het empirisch onderzoek ter beantwoording van de empirische deelvragen. Dit
hoofdstuk sluit af met een ‘analyse’-paragraaf waarin opvallende bevindingen aan bod komen vanuit
het onderzoek.

4.1.

Ontwikkelingsstappen DGVCMM

DGVCMM
Uit R1 van tabel 3 in paragraaf 3.2 (stap 1) bleek dat er geen specifieke volwassenheidsmodellen
bestaan voor DGVC. De relevantie en behoefte naar een DGVCMM is in hoofdstuk 1 en 2.3
beschreven. Ontwikkelstap R2 vond hierna plaats. De wetenschappelijke literatuur bevatte concrete
beschrijvingen van onderdelen waaruit DGVC zou moeten bestaan. Dit resulteerde in een initiële lijst
van 21 sleutelelementen, vanuit vijf wetenschappelijke artikelen. Dit zijn onder andere de vijf
componenten van de inter-organizationele scope van Abraham et al. (2019), vier van de acht
dimensies van de taxonomie voor ecosysteem data governance van Lis and Otto (2021), de vier
componenten van Broek and Veenstra (2015), de vijf elementen vanuit de governance instrumenten
van Otto and Jarke (2019) en de drie sleutelelementen van de factor ‘ecosysteem data governance’
zoals beschreven door Prieëlle et al. (2020).
Voor het vaststellen van de sleutelelementen voor R2 (paragraaf 2.3, tabel 3, stap 4 en 5) is tijdens
het literatuuronderzoek en de hierop volgende synthese de keuze gemaakt om de sleutelelementen
van Abraham et al. (2019) als basis te nemen. Deze werden vervolgens verrijkt met andere mogelijke
sleutelelementen uit de literatuur. Hierbij zijn de sleutelelementen welke direct of indirect het
onderzoeksgebied VC betreffen beschreven. Hieruit kan geconcludeerd worden dat vijf van de tien
uiteindelijke sleutel elementen overeen komen met Abraham et al. (2019). Deze 21 mogelijke
sleutelelementen zijn tijdens de DGVCMM ontwikkeling beschreven. Hierbij is beoogt om de
relevantie van de sleutelelementen te bepalen a.d.h.v. de beschikbare definities/beschrijvingen in de
wetenschappelijke literatuur. Hierna zijn de definities/beschrijvingen van de sleutelelementen,
gedestilleerd uit de wetenschappelijke literatuur vergeleken en overeenkomende sleutelelementen
samengevoegd. Daarnaast is een sleutelelement waar bronnen voor ontbraken uitgesloten. Deze
totstandkoming en verantwoording wordt nader toegelicht in Bijlage 6.
Dit resulteerde in totaal 10 sleutelelementen welke bredere DGVC dekking hebben in de
wetenschappelijke literatuur, zie tabel 4.

13

Tabel 4: Opbouw DGVCMM.
Nr. Sleutel elementen
1 Beleid voor data integratie en gebruik
2 Standaarden voor data uitwisseling
Processen ten behoeve van interactie en
3
samenwerking
Overeenkomsten betreffende het
4
dienstverleningsniveau
Overeenkomsten betreffende het delen
5
van data
6 Mate van controle over de data
7 Type van data deling
8 Karakteristiek van data deling
9 Coördinatie mechanisme
10 Data eigenaarschap

Abraham et al. Lis and Otto
(2019)
(2021)
X
X

Broek and
Otto and Jarke
Veenstra (2015) (2019)

Prieëlle et al.
(2020)

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

Tabel 5 bevat sleutelelementen, niveaus en voorwaarden van het DGVCMM. De
volwassenheidsniveaus van Merkus (2015) zijn inbegrepen in dit model, gezien deze DGVCMM als
een versterking en aanvulling gezien wordt op het DGMM. Bijlage 6 detailleert het ontwikkelproces
van het DGVCMM verder.
Tabel 5: DGVCMM.

Nr.

Sleutel elementen

7

Beleid voor data integratie
en gebruik
Standaarden voor data
uitwisseling
Processen ten behoeve van
interactie en samenwerking
Overeenkomsten
betreffende het
dienstverleningsniveau (SLA)
Overeenkomsten
betreffende het delen van
data (DSA)
Mate van controle over de
data
Type van data deling

8

Karakteristiek van data deling

9
10

Coördinatie mechanisme
Data eigenaarschap

1
2
3
4

5
6

4.2.

No process

Beginning
process

Established
process

Managed
process

Optimizing
process

Uitvoering onderzoek

Case organisatie
Dit onderzoek is uitgevoerd bij een samenwerkingsverband van organisatie A en B, waartussen data
uitwisseling plaatsvindt. Organisatie A betreft een groenteveredelingsbedrijf. Organisatie A heeft als
doel om de beste groentezaden te produceren en te verkopen. Hier worden groentegewassen
ontwikkeld, geproduceerd en de zaden hiervan verkocht. Organisatie A bestaat uit meerdere
afdelingen en samenwerkingsverbanden.
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Bij organisatie A worden vele databronnen (genetische, proces- en ondersteunende) gebruikt tijdens
het ontwikkel-, selectie en verkoopproces van groenterassen. Hiernaast is een
samenwerkingspartner van organisatie A, genaamd organisatie B betrokken. Organisatie B betreft
een technologie bedrijf welke verzender is van data (als product) naar organisatie A. Organisatie B
wordt middels een interview betrokken om zodoende ook vanuit deze hoek het
samenwerkingsverband waar dit onderzoek plaatsvindt te belichten. Hier wordt de interorganizationele data uitwisseling tussen beide organisaties belicht. De case study betreft een
samenwerkingsverband tussen organisatie A en B, waar data uitwisseling plaatsvindt.
Experts
Voor dit onderzoek zijn vijf experts geïnterviewd, vier van organisatie A en één expert van
organisatie B om het inter-organizationele samenwerkingsverband te belichten. De vier experts van
organisatie A wordt naar verwezen als: expert 1, expert 2, expert 3 en expert 4. Hiernaast is expert 5
geïnterviewd van organisatie B om zodoende vanuit een andere invalshoek het inter-organizationele
data samenwerkingsverband te belichten. DG is een breed onderkend begrip in de organisatie en de
organisatie is zich hier sterk op aan het ontwikkelen. Expert 5 werkt in het samenwerkingsverband
vanuit organisatie B samen met organisatie A. De experts hebben allen meer dan 5 jaar werkervaring
en bevinden zich in verschillende lagen van de organisatie, wat naar verwachting een completer
beeld geeft tijdens toetsing en toepassing van het volwassenheidsmodel.
Interviews
De interviews zijn gepland en uitgevoerd in een periode van circa drie weken. Ter voorbereiding
werd voorafgaand aan elk interview een toestemmingsformulier, informatieblad en definitielijst
inclusief de sleutelelementen en volwassenheidsniveaus verstrekt (bijlage 7). Dit ondersteunde de
creatie van een vergelijkbaar kennisniveau en begrip van de experts over het onderwerp. Voor elk
interview was een tijdslot van 90 minuten gepland. De interviews vonden plaats m.b.v. een online
meeting tool (Microsoft Teams, i.v.m. COVID-19). Tijdens het interview zijn de sleutelelementen,
volwassenheidsniveaus en beschrijvingen toegelicht. De interviews werden opgenomen en
samengevat t.b.v. juiste gegevensverwerking, wat de kwaliteit van de verkregen resultaten verhoogt.
Tijdens de interviews werd een PowerPoint presentatie als leidraad gebruikt. Deze bevatte na de
introductie de volgende opeenvolgende onderdelen:
- Relevantiebepaling van de sleutelelementen
- Relevantiebepaling van volwassenheidsniveaus van de sleutelelementen
- Scoring van de organisatievolwassenheid
- Bepaling van mogelijk aanvullende sleutelelementen
Tijdens het interview werd de score en argumentatie in de PowerPoint, zichtbaar voor de expert,
meegeschreven en ter bevestiging gevraagd of het juist was geformuleerd. Dit werd voor zowel de
relevantiebepalingen, scoring en bepaling van mogelijk aanvullende sleutelelementen gedaan.
Bijlage 8 bevat de ondertekende toestemmingsformulieren en interviewverslagen.

4.3.

Onderzoeksresultaten: relevantiebepalingen

In deze paragraaf worden de resultaten van de interviews beschreven en de uitkomsten van de
relevantiebepaling en toetsing van de sleutelelementen. De resultaten worden behandeld volgens
de structuur van de PowerPoint, zoals in alinea hierboven weergegeven. De structurering van de
gekozen uitwerking is in samenwerking met een medestudent bedacht.
Relevantie sleutelelementen
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Tabel 6 bevat de resultaten van de relevantiebepalingen van de sleutelelementen door de experts.
Hier was keuze uit de volgende categorieën: ‘Relevant’, ‘Niet relevant’, ‘Geen mening’, ‘Geen
expertise’. Relevante sleutelelementen worden weergegeven d.m.v. ‘Relevant’, niet relevante
sleutelelementen met ‘Niet relevant’. ‘Geen mening’ of ‘geen expertise’ werd genoteerd wanneer de
expert aangaf geen mening or geen expertise over het sleutelelement te hebben. Geen enkel
sleutelelement is in de categorie ‘geen expertise’ gecategoriseerd door de experts. Voor elk
sleutelelement werd om onderbouwing gevraagd van het antwoord, het ‘waarom’.
Tabel 6: Overzicht relevantiebepaling sleutelelementen door experts.
Nr. Sleutelelement

Samenvatting argumentaties
Dit is ongeveer de basis van wat DG is. Hier zit een stuk aansprakelijkheid aan
Beleid voor data
vast. Beleid moet er zijn over hoe met data tussen partijen wordt omgegaan
1 integratie en
Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant en wat voor afspraken hierover gemaakt worden. Voor deze afspraken moet
gebruik
er beleid zijn. Als er geen beleid is, dan is er ook weinig controle op welke
data binnenkomt en wat er geïntegreerd wordt.
Zeker relevant, met name t.b.v. data kwaliteit van de data uit de VC.
Standaarden kunnen het gevolg zijn van het beleid en zijn van groot belang
Standaarden voor
2
Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant om uniforme standaarden toe te passen betreft DG in de VC. Bij data
data uitwisseling
uitwisseling dienen duidelijke afspraken gemaakte te worden hoe die data,
via welke patronen en standaarden worden uitgewisseld.
Processen ten
behoeve van
3
interactie en
samenwerking

Expert 1 Expert 2

Relevant Relevant

Expert 3

Expert 4 Expert 5

Geen
mening

‘Het beleid voor data integratie en gebruik’, en de ‘standaarden voor data
uitwisseling’ moeten ondersteund worden door standaard processen voor de
Relevant Relevant data integratie. Interactie en samenwerking is in feite integratie. Gemaakte
afspraken kunnen soms gewijzigd worden. Het vastleggen van afspraken
middels processen schept duidelijkheid voor de betrokken partijen

Is relevant omdat omschreven wordt hoe de data geleverd wordt, wat de
Overeenkomsten
onderlinge afspraken zijn op basis van de standaarden en overeenkomsten
betreffende het
4
Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant met een samenwerkende partij. Deze kunnen verschillen per data interactie.
dienstverleningsn
Een SLA kan mogelijk ook gebruikt worden voor interne partijen ter
iveau (SLA)
voorkoming van onverwachte wijzigingen in kritieke systemen.
Beschrijft de eisen waaraan de data moet voldoen en wat ermee moet
Overeenkomsten
gebeuren. Bijvoorbeeld de mate van toegang, bewaartermijnen van data of
betreffende het
Niet
datadeling met universiteiten t.b.v. data retentie. DSA geeft aan welke
5
Relevant Relevant
Relevant Relevant
delen van data
relevant
afspraken gemaakt worden over de inhoud van de data. Het beschrijft ook in
(DSA)
hoeverre eigen gebruik van de data toegestaan wordt. Dit geeft in feite aan
hoe de zender en ontvanger met de data om moeten gaan.
Data is het nieuwe goud. Het is relevant om te weten wie de controle heeft.
Mate van
Hier dienen strakke afspraken en verantwoordelijkheden voor worden
6 controle over de Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant vastgelegd. Dit maakt een soort van toegang tot en controle over de data
data
mogelijk welke gedeeld wordt. Autorisatie is vaak een ondergeschoven
onderwerp. Kan mogelijk opgenomen worden in een DSA.
Het is van belang om bewust te zijn wat voor soort data uitwisseling
plaatsvindt. Aan het type zit ook het data eigenaarschap gekoppeld. Bij meer
Type van data
7
Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant complexe type van data deling wordt de data eigenaarschap ook complexer.
deling
Het vaststellen van het type is belangrijk, maar kan wel situatie/project
afhankelijk anders zijn.
Dit is van belang voor de volwassenheidsbepaling van DG in de VC. Dit is de
leidraad waarin afspraken gemaakt worden en mogelijk een startpunt van
Karakteristiek van
8
Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant zowel datadeling als het inrichten van DG voor de data deling in de VC.
data deling
Mogelijk kunnen dit sleutelelement en de vorige gezien hun overlap
samengevoegd worden.
Dit begint de standaard te worden. Data contracten dienen afgesloten te
worden met organisaties welke data leveren en welke data geleverd krijgen.
Coördinatie
9
Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant In dit mechanisme vindt monitoring plaats van de dienstverlening en wordt de
mechanisme
ontvangen data gecheckt om te verzekeren dat die voldoet aan de afspraken
die gemaakt zijn.
Data uitwisseling in de VC vindt plaats om voor beide organisaties waarde
toe te voegen. Hiervoor zijn bepaalde vereisten en standaarden voor de data
Data
nodig. Daar moet data eigenaarschap toegekend te worden om de
10
Relevant Relevant Relevant Relevant Relevant
eigenaarschap
‘geschiktheid voor gebruik’ zoals goede datakwaliteit te verzekeren. Dit
bepaald wie actie neemt daar waar nodig en is de kern voor een hoge DG
volwassenheid.

Een sleutelelement werd als relevant beschouwd wanneer twee of meer experts deze als relevant
classificeerde en dit voorzag van argumentatie dan wel voorbeelden uit de praktijk. Twee
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sleutelelementen werden door één expert in een andere categorie geclassificeerd dan ‘Relevant’. De
classificatie en argumentatie bij deze twee sleutelelementen:
- Processen ten behoeve van interactie en samenwerking: één expert classificeerde dit
sleutelelement als ‘geen mening’, omdat hij geen concreet voorbeeld uit de praktijk had welke
processen ten behoeve van interactie en samenwerking hier gemanaged dienen te worden. De
expert gaf aan dat een organisatie beperkt geïnteresseerd is in het inzichtelijk maken van de
waarde van data naar andere organisaties, wat zijns inziens zou gebeuren in dit sleutelelement.
- Overeenkomsten betreffende het dienstverleningsniveau: één expert gaf hier als classificatie
‘niet relevant’, omdat dit sleutelelement naar zijn mening geen inzicht geeft in de
volwassenheid van een organisatie, maar alleen inzicht geeft in de confidentialiteit van de data.
Het is hierom niet gerelateerd aan volwassenheid, maar aan confidentialiteit van de data.
Conclusie
Op deze twee sleutelelementen na werden de overige sleutelelementen als relevant gecategoriseerd
door de vijf experts. Hiernaast was een algemene opmerking van (enkele) experts dat enkele
sleutelelementen niet even duidelijk waren. Deze onduidelijkheden werden niet consistent
opgemerkt voor dezelfde sleutelelementen door de experts. Bij enkele sleutelelementen werd
geadviseerd deze samen te voegen. Tabel 6 maakt ook zichtbaar dat geen van de experts een
sleutelelement geclassificeerd heeft in de categorie ‘geen expertise’. Dit geeft aan dat de experts
over een adequaat kennisniveau beschikten betreffende het onderwerp.
Relevantie volwassenheidsniveaus
Tabel 7 bevat de resultaten van de relevantiebepalingen van de volwassenheidsniveaus binnen de
sleutelelementen door de experts. Hier reageerden de experts op tabel 26 uit bijlage 6. Er was keuze
uit dezelfde categorieën als bij de relevantiebepaling van de sleutelelementen: ‘Relevant’, ‘Niet
relevant’, ‘Geen mening’, ‘Geen expertise’. Relevante sleutelelementen worden weergegeven d.m.v.
‘Relevant’, niet relevante sleutelelementen met ‘Niet relevant’. ‘Geen mening’ of ‘geen expertise’
werd genoteerd wanneer de expert aangaf geen mening or geen expertise over het sleutelelement
te hebben. Geen enkel sleutelelement is in de categorie ‘geen expertise’ gecategoriseerd door de
experts en hierom niet opgenomen in tabel 7. Voor de volwassenheidsbepalingen werd gevraagd om
argumentatie.
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Tabel 7: Overzicht relevantiebepaling volwassenheidsniveaus door experts.
Nr. Sleutelelementen
1.

Beleid voor data integratie en
gebruik

2 Standaarden voor data uitwisseling

3

Processen ten behoeve van
interactie en samenwerking

Overeenkomsten betreffende het
4
dienstverleningsniveau (SLA)

Beoordeling
volwassenheidsniveaus
Relevant

Beginning
process

No process
5

Established Managed
process
process
5

4

Optimizing
Totaal
process
5

5

1

Controle
(=25)
24

25

Niet relevant
Geen mening
Relevant
Niet relevant
Geen mening

1

5

5

4
1

5

5

24
1

25

Relevant

4

4

4

4

4

20

25

Niet relevant
Geen mening

1

1

1

1

1

5

Relevant

5

5

5

5

5

25

25

Relevant

4

4

4

4

4

20

25

Niet relevant
Geen mening
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Relevant
Niet relevant
Geen mening
Relevant
Niet relevant
Geen mening

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

25

25

5

5

5

5

5

25

25

5

5

4
1

5

5

24
1

25

5

5

4
1

5

5

24
1

25

5

5

3
2

5

5

23
2

25

Niet relevant
Geen mening
5

Overeenkomsten betreffende het
delen van data (DSA)

6 Mate van controle over de data

7 Type van data deling

8 Karakteristiek van data deling

9 Coördinatie mechanisme

10 Data eigenaarschap

In tabel 7 is de classificatie per sleutelelement per volwassenheidsniveau gevisualiseerd door de
experts. Er is kleuring toegepast om iets meer de verschillende in de waardes zichtbaar te maken. Elk
volwassenheidsniveau heeft een beoordeling gekregen door elke expert. Het aantal beoordelingen is
zichtbaar in de tabel. Een waarde ‘5’ voor een volwassenheidsniveau betekent dat al de experts dit
volwassenheidsniveau dezelfde classificatie gaven. Elk sleutelelement dient voor elk
volwassenheidsniveau vijf beoordelingen te krijgen (vijf experts). Hierom behoren er 25 classificaties
per sleutelelement te wezen. De kolom ‘controle’ geeft de som van het aantal classificaties voor het
sleutelelement weer (25). Kolom ‘totaal’ geeft ditzelfde getal weer per sleutelelement, wat een
compleet afgeronde relevantiebepaling van de volwassenheidsniveaus aangeeft. Een
volwassenheidsniveau werd als relevant beschouwd wanneer twee of meer experts deze als relevant
classificeerde en dit voorzag van argumentatie dan wel voorbeelden uit de praktijk. De
volwassenheidsniveaus voor welke het sleutelelement als ‘niet relevant’ of ‘geen mening’ werden
geclassificeerd zijn conform de beoordeling van het sleutelelement geclassificeerd. Hieronder
worden bevindingen van het beoordelen van de volwassenheidsniveaus van de sleutelelementen
samengevat:
- Sleutelelement 1: Eén expert benadrukte bij de beschrijving van ‘beginning process’ dat dit
vastgelegd zou moeten worden als preventie dat dit een excuus wordt. Volgens een andere
expert worden in deze fase ook losse initiatieven opgestart. Twee experts gaven hetzelfde
advies voor ‘established process’, waarvan één expert deze in zijn huidige vorm ook niet
relevant vond. Deze experts gaven aan dat voor dit niveau het beleid voor data integratie en
gebruik aanwezig diende te zijn of overwogen te worden, in plaats van al uitgevoerd te worden.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voor ‘established process’ en ‘managed process’ gaf één expert aan dat deze relevant waren, en
dat hier ook kennisoverdracht plaatsvindt tussen de verschillende beleidstukken/ initiatieven.
Sleutelelement 2: De experts vonden alle volwassenheidsniveaus relevant, behalve één expert
‘established process’. Deze expert adviseerde een herformulering: "Standaarden zijn aanwezig
maar worden niet uitgevoerd". Hierdoor zou dit volwassenheidsniveau meer in lijn zijn met de
overige sleutelelementen. Eén expert benadrukte bij de beschrijving van ‘beginning process’ dat
dit vastgelegd zou moeten worden als preventie dat dit een excuus wordt. Verder gaven alle
experts aan zich te vinden in de formuleringen van de volwassenheidsniveaus.
Sleutelelement 3: Eén expert stelde voor ‘established process’ en ‘managed process’ een
verbeterde definitie voor. Bij ‘established process’ diende dit te beschrijven dat de processen en
standaarden ‘gedefinieerd’ zijn, i.p.v. ‘aanwezig’. Bij ‘managed process’ diende het woordje
‘aanwezig’ vervangen te worden door ‘gedefinieerd en gebruikt’. Eén expert gaf aan hier geen
mening te hebben door gebrek aan inbeeldingsvermogen hoe dit concreet van toepassing kon
zijn. Een expert vroeg verduidelijking bij een begrip. De overige experts ervoeren de opbouw als
logisch.
Sleutelelement 4: De experts vonden de volwassenheidsniveaus relevant. Eén expert
adviseerde bij ‘established process’ hier toe te voegen dat er een verschillend template wordt
gebruikt. Voor ‘managed process’ gaven drie experts verschillende adviezen tot herformulering.
Sleutelelement 5: Vier experts vonden de volwassenheidsniveaus relevant. Eén expert vond het
sleutelelement niet relevant, en hierom zijn de volwassenheidsniveaus ook zo geclassificeerd.
Eén expert adviseerde bij ‘established process’ hier toe te voegen dat er een verschillend
template wordt gebruikt. Voor ‘managed process’ gaf deze expert als advies de toevoeging: dat
de DSA’s hier compleet zijn en hetzelfde template wordt gebruikt.
Sleutelelement 6: Eén expert vond ‘managed process’ wel relevant, maar adviseerde een
aangepaste definitie. De overige experts vonden alle volwassenheidsniveaus relevant en waren
positief over de opbouw. Hiernaast gaf één expert aan dat ‘optimizing process’ een goede
indicatie gaf over de organisatievolwassenheid.
Sleutelelement 7: Eén expert vond ‘managed process’ wel relevant, maar adviseerde toe te
voegen dat er een communicatieplan is. Twee experts gaven aan dat ‘managed process’ en
‘optimizing process’ relevant waren, maar verwachtten dat handhaving hiervan waarschijnlijk
niet van belang is na de bepaling, gezien dit misschien lastig te meten was.
Sleutelelement 8: Eén expert vond ‘beginning process’ en ‘established process’ wel relevant,
maar adviseerde aangepaste definities: ‘beginning process’ werd ‘belang wordt onderkend’
geadviseerd en bij ‘established process’ werd ‘wordt bepaald bij enkele initiatieven’
geadviseerd. Eén expert vond ‘managed process’ relevant, maar adviseerde een aangepaste
definitie. De andere experts gaven aan zich goed te vinden in de beschrijvingen.
Sleutelelement 9: Eén expert vond ‘established process’ niet relevant in zijn huidige vorm. De
expert adviseerde het volgende: ‘Coördinatie mechanismen zijn wel aanwezig, maar worden
niet gebruikt’. Een andere expert adviseerde om hier toe te voegen: ‘of niet op 1 lijn binnen
verschillende afdelingen’. Twee experts vonden ‘managed process’ relevant, maar adviseerden
aangepaste definities. Twee experts gaven bij ‘beginning process’ aan dat dit een belangrijk en
realistisch volwassenheidsniveau is omdat dit mandaat vraagt. De beweging naar ‘established
process’ kan een behoorlijke verandering wezen voor de organisatie. Hiernaast adviseerde een
expert een kleine aanpassing voor score 3.
Sleutelelement 10: Twee experts vonden ‘established process’ niet relevant, twee andere
experts adviseerden aanpassingen. Drie van deze vier experts adviseerden vergelijkbare
toevoegingen: ‘Wordt bepaald, maar mist de vaste structuur’, ‘Wordt op een ad-hoc wijze
bepaald maar niet procesmatig’, ‘Wordt bepaald, maar niet consequent/ad-hoc’. Deze adviezen
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wijzen erop dat de stap van ‘beginning-‘ naar ‘established process’ te groot bleek te zijn. Eén
expert vond ‘managed-‘ en ‘optimizing process’ relevant, maar adviseerde de definitie van
‘optimizing process’ op te nemen in ‘managed process’ en de definitie van ‘optimizing process’
als volgt te formuleren: ‘Data eigenaarschap is herkend als een functie op zichzelf’. Hiermee
wilde de expert meer gradatie aanbrengen tussen de volwassenheidsniveaus en waarde aan
‘optimizing process’.
Conclusie
Al de volwassenheidsniveaus werden door minimaal drie van de vijf experts als relevant
geclassificeerd, terwijl drie van de tien sleutelelementen door de vijf experts als relevant
geclassificeerd werden. Hiernaast werd bij één van tien sleutelelementen een volwassenheidsniveau
door drie van de vijf experts als relevant geclassificeerd. Meerdere sleutelelementen werden door
één of meerdere experts voorzien van aanvullende opmerkingen en/of werden mogelijke
aanvullingen geadviseerd ter versterking van de definitie of om meer gradatie aan te brengen. Voor
de sleutelelementen werd met name voor ‘established proces’ en ‘managed process’ input gegeven
hoe deze mogelijk aangepast zouden kunnen worden. De achterliggende motivatie was frequent om
de stap van ‘beginning-’ naar ‘established process’ en de stap van ‘established-‘ naar ‘managed
process’ kleiner of groter te maken, of te verduidelijken.

4.4.

Onderzoeksresultaten: volwassenheidsbepaling DGVC

Deze paragraaf geeft de resultaten weer van de bepaling van de DGVC organisatievolwassenheid
volgens de experts, met als doel om de bruikbaarheid van het model te toetsen. De resultaten
worden per sleutelelement beschreven. Hiermee wordt getoetst of het DGVCMM een valide en
bruikbaar meetinstrument is om de DGVC organisatievolwassenheid te bepalen. De structurering
van de gekozen uitwerking is in samenwerking met een medestudent bedacht.
Sleutelelement 1
Tabel 8: Scoring experts sleutelelement.
Nr. Sleutelelementen

No process

1. Beleid voor data integratie en gebruik

Beginning Established Managed
process
process
process
3
1

Optimizing
Geen score Totaal
process
1
5

De experts van organisatie A onderkennen het belang van dit sleutelelement (beginning process) en
zien een beweging richting het uitvoeren/gebruik ervan (established process). Twee experts gaven
aan dat de organisatie momenteel bewust onbekwaam is en dat met hierover aan het nadenken is,
maar er momenteel nog niets wordt uitgevoerd (beginning process). Eén expert gaf aan: ‘er is beleid
nodig voor specifieke situaties. Er wordt niet aan het begin van projecten al een standaard beleid
geformuleerd’ (established process). Dit werd ook aangegeven door een andere expert: ‘deze
bestaan, maar nog niet overal’. De expert van organisatie B gaf aan door gebrek aan zicht hierop
geen volwassenheidsniveau te kunnen geven voor organisatie A.
Sleutelelement 2
Tabel 9: Scoring experts sleutelelement.
Nr. Sleutelelement
2. Standaarden voor data uitwisseling

No process
1

Beginning Established Managed
process
process
process
3

Optimizing
Geen score Totaal
process
1
5

Voor dit sleutelelement werd door de experts van organisatie A volwassenheidsniveaus ‘no process’
en ‘beginning process’ toegekend. De case organisatie ziet het belang in van deze standaarden voor
data uitwisseling, maar heeft deze nog niet: ‘er zijn momenteel geen standaarden, wel de behoefte
hieraan’. De expert vanuit organisatie B gaf aan dat er vanuit organisatie B wel standaarden zijn
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opgesteld hiervoor. Deze werd zelfs intern gemonitord en verbeterd en hierom als ‘optimizing
process’ geclassificeerd.
Sleutelelement 3
Tabel 10: Scoring experts sleutelelement.
Nr. Sleutelelement
3. Processen ten behoeve van interactie en samenwerking

No process
2

Beginning Established Managed
process
process
process
2

Optimizing
Geen score Totaal
process
1
5

Twee experts gaven aan dat er momenteel geen processen ten behoeve van interactie en
samenwerking aanwezig zijn (no process). Eén expert gaf als argumentatie dat eerst ‘standaarden
aanwezig dienen te zijn voordat het belang van processen kan worden onderkend’. De andere expert
gaf aan dat het belang momenteel ontstaat, maar dat dit zich in een beginstadium bevindt. Twee
experts scoorden de case organisatie als ‘established process’. Een argument was dat deze
processen aanwezig zijn, maar ‘nog niet specifiek voor data in de VC’. Eén expert gaf geen score
omdat er geen mening was gegeven over het sleutelelement. De expert van organisatie B gaf een
gedeelde beoordeling ‘optimizing process’ en ‘established process’. Als reden voor ‘established
process’ werd aangegeven dat er wel processen aanwezig zijn tussen organisatie A en B. Deze zijn
echter nog niet specifiek voor data in de VC. Deze argumentatie maakte dat voor deze expert
‘established process’ is aangehouden.
Sleutelelement 4
Tabel 11: Scoring experts sleutelelement.
Nr. Sleutelelement

No process

4. Overeenkomsten betreffende het dienstverleningsniveau

Beginning Established Managed
process
process
process
1

2

1

Optimizing
Geen score Totaal
process
1

5

Dit sleutelelement werd door drie experts als ‘beginning-‘ of ‘established process gescoord. De
expert van organisatie B gaf aan dat er overkoepelende SLA’s aanwezig zijn in organisatie B
(managed process) betreffende al de data welke met organisatie A gedeeld wordt. De experts van
organisatie A schetsten het volgende: De ene expert gaf als reden voor ‘beginning process’ dat er
momenteel wel hier en daar het besef is, het belang wordt onderkend, maar dat er organisatiebreed
geen SLA’s zijn. Een andere expert scoorde ‘established process’, omdat deze aanwezig zijn, maar
dat naar verwachting deze overeenkomsten niet compleet zijn. Hiernaast kon één expert wegens
beperkte kennis geen score toekennen aan deze sleutelelement.
Sleutelelement 5
Tabel 12: Scoring experts sleutelelement.
Nr. Sleutelelement

No process

5. Overeenkomsten betreffende het delen van data

Beginning Established Managed
process
process
process
1

2

1

Optimizing
Geen score Totaal
process
1

5

Drie experts binnen organisatie A hebben een vergelijkbare volwassenheidsbepaling bij dit
sleutelelement. De expert van organisatie B scoorde dit sleutelelement vanuit het perspectief van
organisatie B hoger. De drie experts van organisatie A bepaalden de organisatievolwassenheid als
‘beginning process’ of ‘established process’. Eén expert scoorde ‘beginning process’ en
beargumenteerde dat er besef is en ze ermee bezig zijn, maar dat het ‘heel beperkt tot niet
toegepast’ wordt. Twee experts scoorden ‘established process’, met als argumentatie: ‘zijn
aanwezig, maar niet centraal uniform gemanaged’ en ‘in overleg met organisaties worden hier wel
afspraken over gemaakt’. De expert van organisatie B gaf aan dat deze overeenkomsten zeker
aanwezig zijn en compleet (managed process), en richting ‘optimizing process’ ontwikkelen. Met als
argumentatie dat deze overeenkomsten bij organisatie B bestaan en al wordt gekeken naar hoe dit
beter kan. Hieruit blijkt een verschil in volwassenheidsbepaling tussen organisatie A en B.
21

Sleutelelement 6
Tabel 13: Scoring experts sleutelelement.
Nr. Sleutelelement
6. Mate van controle over de data

No process
1

Beginning Established Managed
process
process
process
1

2

Optimizing
Geen score Totaal
process

1

5

Voor dit sleutelelement week de volwassenheidsbepaling af tussen organisatie A en B. Volgens de
expert van organisatie B was dit zeker aanwezig m.b.v. strikte procedures, en was dit een ‘managed
process’. Toegang en controle van data wordt strikt geregeld, wie toegang heeft tot welke data.
Voor data deling dienen bij organisatie B intern eerst formulieren ingevuld te worden. Organisatie A
scoorde dit sleutelelement van ‘no process’ tot ‘established process’. Eén expert gaf aan dat dit nog
niet bepaald wordt (no process), maar wel richting onderkennen van belang ontwikkelt. Een andere
expert zag dit als ‘beginning process’, gezien het belang hiervan onderkend wordt en er zeer
gelimiteerd initiatieven opgestart zijn. Twee experts gaven aan dat er echt aandacht gegeven wordt
aan de mate van controle over de data.
Sleutelelement 7
Tabel 14: Scoring experts sleutelelement.
Nr. Sleutelelement
7. Type van data deling

No process

Beginning Established Managed
process
process
process

Optimizing
Geen score Totaal
process

5

5

De experts scoorden dit sleutelelement eensgezind als ‘no process’. Allen gaven aan dat de bepaling
van het type van data deling niet aanwezig is. Enkele opmerkingen waren: ‘Dit is nergens
tegengekomen’, ‘is er gewoon niet’, ‘wordt niet bepaald’ of ‘niet aanwezig, geen gesprek over
gevoerd of van gehoord’.
Sleutelelement 8
Tabel 15: Scoring experts sleutelelement.
Nr. Sleutelelement
8. Karakteristiek van data deling

No process
2

Beginning Established Managed
process
process
process
2

Optimizing
Geen score Totaal
process

1

5

De karakteristieken van data deling wordt volgens vier van de vijf experts momenteel niet bepaald.
Twee experts gaven aan dat dit niet wordt bepaald en dit niet aanwezig is en hier ‘geen gesprek over
gevoerd of van gehoord’ is (no process). Twee experts illustreren ‘beginning process’ en geven aan
dat dit in ontwikkeling is: ‘Vanuit enkele initiatieven wordt nagedacht over de bepaling van de
karakteristiek van data deling’ en ‘wordt bepaald bij enkele initiatieven’. Eén expert gaf aan dat dit
een ‘managed process’ was omdat in principe de karakteristiek van data deling wordt bepaald.
Sleutelelement 9
Tabel 16: Scoring experts sleutelelement.
Nr. Sleutelelement

No process

9. Coördinatie mechanisme

Beginning Established Managed
process
process
process
2

2

Optimizing
Geen score Totaal
process
1

5

Voor dit sleutelelement was een groot verschil zichtbaar tussen de score van de experts uit
organisatie A (beginning- en established process) versus de expert van organisatie B (optimizing
process). Twee experts van organisatie A scoorden dit sleutelelement als ‘beginning process’. Het
belang wordt onderkend, maar coördinatie mechanismen zijn niet de standaard en ook niet breed in
de organisatie aanwezig. Twee experts van organisatie A zagen dit als ‘established process’ omdat
organisatie A hiermee bezig is, maar dat dit nog in ontwikkeling is. De expert van organisatie B
scoorde de organisatievolwassenheid als ‘optimizing process’, omdat dit opgenomen is in een
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paraplu overeenkomst welke organisatie B met organisatie A heeft. Daarnaast kijkt organisatie B
frequent naar hoe dit verbetert kan worden en hoe dit voor de ontvangende partij zo goed mogelijk
gedaan kan worden. Ook gaf deze expert aan dat hier bij organisatie B diverse verbetertrajecten
actief zijn. Voor dit sleutelelement is een verschil zichtbaar in de volwassenheidsbepalingen.
Sleutelelement 10
Tabel 17: Scoring experts sleutelelement.
Nr. Sleutelelement

No process

10. Data eigenaarschap

Beginning Established Managed
process
process
process
2

2

Optimizing
Geen score Totaal
process
1

5

Voor dit sleutelelement was een verschil zichtbaar tussen de score van de experts uit organisatie A
(beginning- en established process) versus de expert van organisatie B (optimizing process). Twee
experts van organisatie A scoorden dit sleutelelement als ‘beginning process’. Het belang wordt
onderkend, maar is nog niet de standaard. Ook werd aangegeven dat er momenteel actie
ondernomen wordt voor het aannemen van data eigenaarschap. Twee experts van organisatie A
gaven als score ‘established process’. Hier werd beargumenteerd dat organisatie A hiermee bezig is,
maar dat dit nog niet centraal is ingericht.. De expert van organisatie B beoordeelde dit
sleutelelement met ‘optimizing process’, omdat dit cruciaal is voor organisatie B en leidend is bij
data uitwisseling. Organisatie B heeft dit volgens de expert goed op orde, inclusief verbetercyclus.
Indeling case organisatie volwassenheidniveau per sleutelelement
Tabel 18 bevat de resultaten van de bepaling van de organisatievolwassenheid door de experts, per
sleutelelement. Hier zijn de beoordelingen van de volwassenheidsbepalingen weergegeven per
sleutelelement en volwassenheidsniveau. De kolom ‘Geen score’ bevat het aantal experts welke het
sleutelelement niet beoordeeld hebben. Voor elke volwassenheidsbepaling werd gevraagd om
argumentatie.
Tabel 18: Overzicht DGVC organisatievolwassenheid.
Nr. Sleutelelementen

No process

1. Beleid voor data integratie en gebruik
2. Standaarden voor data uitwisseling
3. Processen ten behoeve van interactie en samenwerking

1
2

Beginning Established Managed
process
process
process
3
1
3
2

Optimizing
Geen score Totaal
process
1
5
1
5
1
5

4. Overeenkomsten betreffende het dienstverleningsniveau

1

2

1

1

5

5.
6.
7.
8.
9.
10.

1
1

2
2

1
1

1

2
2
2

2
2

5
5
5
5
5
5

Overeenkomsten betreffende het delen van data
Mate van controle over de data
Type van data deling
Karakteristiek van data deling
Coördinatie mechanisme
Data eigenaarschap

1
5
2

1
1
1

Bevindingen bepaling organisatievolwassenheid
Uit de bepaling van de organisatievolwassenheid van de sleutelelementen werd argumentatie
gegeven door meerdere experts per sleutelelement. Het DGVCMM bleek hieruit een bruikbaar en
valide model omdat de organisatievolwassenheid in de case organisatie getoetst kon worden.

4.5.

Onderzoeksresultaten: aanbevelingen DGVCMM

De tweede empirische deelvraag benodigd onderzoek voor deze beantwoord kan worden. In dit
onderzoek is voor de tweede empirische deelvraag gekeken naar in hoeverre de sleutelelementen,
volwassenheidsniveaus en voorwaarden van het DGVCMM compleet zijn voor het bepalen van de
DG VC organisatievolwassenheid. Hieruit kwamen de volgende bevindingen:
Mogelijk aanvullende sleutelelementen
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Vanuit de interviews zijn twee mogelijk aanvullende sleutelelementen gekomen welke verder
onderzocht dienen te worden:
- Registratie metadata
- Data classificatie
Het mogelijk nieuwe sleutelelement ‘Registratie metadata’ beoogt de volwassenheidsbepaling
omtrent (het managen van) metadata. De expert gaf aan dat het meten van de volwassenheid
hiervan ook bij de data uitwisseling tussen bedrijven van belang kan zijn. Hierbij werden door de
expert ook volwassenheidsniveaus geschetst waarmee de organisatie volwassenheid gemeten zou
kunnen worden.
Het mogelijk nieuwe sleutelelement ‘Data classificatie’ beoogt de volwassenheidsbepaling omtrent
het classificeren van data. De expert omschreef dit als volgt: ‘Classificatie van data objecten,
waaraan regels verbonden zitten’. Data classificatie beïnvloedt bewerkings- en
verspreidingsmogelijkheden van data en kan geclassificeerd worden van confidentieel tot algemeen
uitwisselbaar.
Mogelijke aanpassingen van de voorwaarden van de volwassenheidsniveaus
Voor sleutelelement 1, 3, 4 en 5 werden voor ‘established process’ en/of ‘managed process’
aanpassingen betreffende de definitie geadviseerd. Voor sleutelelement 10, data eigenaarschap,
werden door vier van de vijf experts aanpassingen aanbevolen, voor met name
volwassenheidsniveau ‘established process’ en benodigd verder onderzoek. De definities van de
volwassenheidsniveaus zijn, inclusief aanpassingen weergegeven in een verder ontwikkeld DGVCMM
(bijlage 9).
Mogelijke samenvoeging van sleutelelementen
Eén expert adviseerde om sleutelelement 6 op te nemen in sleutelelement 5. De mate van controle
over de data (sleutelelement 6) omvat de bepaling wie de controle heeft over de data en toegang
tot de data. Volgens de expert dient dit opgenomen te worden in de overeenkomsten betreffende
het delen van data (sleutelelement 5), aangezien het daadwerkelijke bepalen van de mate van
controle over de data hier geregeld wordt.
Eén expert adviseerde om sleutelelement 7 en 8, ‘type van data deling’ en ‘karakteristiek van data
deling‘ samen te voegen en te hernoemen naar: ‘karakteristieken en type van data deling’. De reden
die hiervoor werd gegeven was dat deze twee sleutelelement niet goed te onderscheiden zijn. Twee
andere experts gaven ook aan deze twee sleutelelementen niet goed van elkaar te kunnen scheiden.
Verder onderzoek kan uitwijzen of de sleutelelementen samengevoegd kunnen worden.

4.6.

Analyse

In deze paragraaf komen enkele opvallende bevindingen aan bod betreffende het onderzoek in het
samenwerkingsverband.
Structurele beoordelingsverschillen experts
Tussen de vijf verschillende experts werd logischerwijs niet elk sleutelelement hetzelfde
volwassenheidsniveau toegekend. De vier experts van organisatie A beoordeelden de
organisatievolwassenheid echter structureel anders dan de expert van organisatie B binnen het
samenwerkingsverband. Dit verschil in volwassenheidsbepaling is weergegeven in tabel 19.
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Tabel 19: Analyse verschillen in bepaling organisatievolwassenheid.
Nr. Sleutelelementen

Gemiddelde score experts Score expert organisatie
organisatie A
B

1. Beleid voor data integratie en gebruik

2,3

Geen score

2. Standaarden voor data uitwisseling

1,8

5

3. Processen ten behoeve van interactie en samenwerking

1,7

3

4. Overeenkomsten betreffende het dienstverleningsniveau

2,7

4

5. Overeenkomsten betreffende het delen van data

2,7

4

6. Mate van controle over de data

2,3

4

7. Type van data deling

1

1

8. Karakteristiek van data deling

2

2

9. Coördinatie mechanisme

2,5

5

10. Data eigenaarschap

2,5

5

Uit tabel 19 blijkt dat de expert van organisatie B gemiddeld hoger scoort dan de experts van
organisatie A. Er is gescoord door één expert. Er is naar verwachting verder onderzoek nodig naar
mogelijk verschillende percepties, wanneer als case organisatie een samenwerkingsverband wordt
genomen. Ook kunnen er mogelijk beter conclusies getrokken worden wanneer er meer experts
beschikbaar zijn bij de tweede organisatie (B) binnen het samenwerkingsverband.
Eensgezindheid bij volwassenheidsbepaling sleutelelement ‘Type van data deling’
Voor dit sleutelelement is door al de experts dezelfde volwassenheidsbepaling gegeven: ‘no
process’. Bij de overige negen sleutelelementen was dit niet het geval. Hierbij is ook opgevallen dat
dit sleutelelement tijdens de interviews meer uitleg behoefde t.b.v. het uitleggen van de vier
verschillende typen van datadeling (Market, Bazaar, Hiërarchisch en Network). Daarnaast is
zichtbaar in tabel 19 dat de organisatievolwassenheid voor dit sleutelelement het laagst gescoord is.
Het is mogelijk dat de bepaling van het type van data deling minder relevant is, gezien de lage
beoordeelde volwassenheid i.c.m. de eensgezindheid van de experts van deze lage score.
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen
Dit hoofdstuk beschrijft de discussie, conclusie en aanbevelingen betreffende dit onderzoek.

5.1.

Discussie – reflectie

Deze paragraaf bevat de discussie en reflectie van dit onderzoek.
Discussie
Data eigenaarschap
Voor het sleutelelement data eigenaarschap werden voor de volwassenheidsniveaus ‘established
process’, ‘managed process’ en ‘optimizing process’ aanpassingen betreffende de definitie
geadviseerd. Door vier van de vijf experts werden aanpassingen aanbevolen, voor met name
volwassenheidsniveau ‘established process’. Hiernaast gaf één expert aan dat data eigenaarschap als
functie op zichzelf gezien zou moeten worden bij volwassenheidsniveau ‘optimizing process’. Gezien
het feit dat al de experts dit sleutelelement als zeer relevant zagen en meerdere experts hier
aanpassingen adviseerden, dient vervolgonderzoek plaats te vinden om te kijken naar een
verbeterde formulering van de volwassenheidsniveaus van dit sleutelelement.
Mogelijke samenvoeging van sleutelelementen
Volgens meerdere experts kunnen enkele sleutelelementen mogelijk samengevoegd worden:
- Eén expert adviseerde om sleutelelement 6 ‘mate van controle over de data’ op te nemen in
sleutelelement 5 ‘overeenkomsten betreffende het delen van data’. De mate van controle over
de data (sleutelelement 6) omvat de bepaling wie de controle heeft over de data en toegang tot
de data. Volgens de expert dient dit opgenomen te worden in de overeenkomsten betreffende
het delen van data (sleutelelement 5), aangezien het daadwerkelijke bepalen van de mate van
controle over de data hier geregeld wordt.
- Eén expert adviseerde om sleutelelement 7 en 8, ‘type van data deling’ en ‘karakteristiek van
data deling‘ samen te voegen en te hernoemen naar: ‘karakteristieken en type van data deling’.
De reden die hiervoor werd gegeven was dat deze twee sleutelelement niet goed te
onderscheiden zijn. Verder onderzoek kan uitwijzen of de eerdergenoemde sleutelelementen
samengevoegd kunnen worden.
Voor beide suggesties is vervolgonderzoek nodig om te beoordelen of deze sleutelelementen
daadwerkelijk samengevoegd dienen te worden.
Mogelijk aanvullende sleutelelementen
Vanuit de interviews zijn twee mogelijk aanvullende sleutelelementen geïdentificeerd: ‘Registratie
metadata’ en ‘Data classificatie’. Deze sleutelelementen behoeven vervolgonderzoek om hun
toegevoegde waarde aan het DGVCMM te beoordelen. Dit was in dit onderzoek niet mogelijk gezien
de beperkt beschikbare tijd en omdat dit niet in het doel van dit onderzoek valt.
Verdere observaties
Hiernaast is uit de resultaten gebleken dat het bepalen van de organisatievolwassenheid bij de
experts van organisatie A andere resultaten gaf dan bij de expert van organisatie B. De expert van
organisatie B beoordeelt de sleutelelementen hoger omdat hij aangeeft dat aan de voorwaarden
wordt voldaan voor de beoordelingen. De argumentatie van de expert van organisatie B wees erop
dat zijn beoordeling met name gebaseerd is op wat er vanuit organisatie B wordt gedaan. Dit
betekent echter niet dat ditzelfde ook gebeurt bij organisatie A. De experts van organisatie A
beoordelen de sleutelelementen vanuit hun perspectief. Dit verschil in volwassenheidsbepaling
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ontstaat mogelijk doordat de expert van organisatie B niet hetzelfde inzicht of kijk heeft als de
experts van organisatie A op het samenwerkingsverband hebben. Hier speelt mogelijk ook gebrek
aan toegang en verschil in perspectief. Er is één expert van organisatie B geïnterviewd door beperkte
beschikbaarheid van experts. Het verschil kan mogelijk ook voorkomen bij andere case organisaties
welke een samenwerkingsverband omvatten. Het was een gemis dat er één expert van organisatie B
geïnterviewd kon worden. Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen of dit een terugkerend fenomeen
is wanneer als case organisatie een samenwerkingsverband tussen twee organisaties genomen
wordt.
Reflectie
Op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn de volgende reflecties genomen:
✓ Dit onderzoek, met als resultaat een ontwikkeld en getoetst DGVCMM, heeft nieuwe
wetenschappelijke inzichten gegeven m.b.t. DG in het VC domein.
✓ De gekozen methode van interviewen (semigestructureerd) i.c.m. het gebruik van een
PowerPoint presentatie geeft veel ruimte voor structurele beoordeling van een
volwassenheidsmodel terwijl er ruimte is voor verdiepende vragen.
✓ Alhoewel de interviews plaatsvonden in een lastige periode (COVID-19) was het mogelijk om
de experts te interviewen. Hiernaast zorgde het gebruik van een online vergadertool ervoor
dat de kwaliteit van de resultaten verhoogd werd, omdat video-opname van het interview
mogelijk was.
✓ Dit volwassenheidsmodel kan als meetinstrument gebruikt worden om de
organisatievolwassenheid betreffende DG VC te bepalen.
- Niet alle stappen van Poeppelbuss and Roeglinger (2011); Pöppelbuß and Röglinger (2011)
en Becker et al. (2009) uitgevoerd, door de beperkt beschikbare tijd waarin dit onderzoek
plaatsvond. Dit heeft mogelijk een negatief effect op de validiteit van dit onderzoek.
- Verder onderzoek is nodig ter bevestiging van dit onderzoek t.b.v. haar
generaliseerbaarheid.
De beschreven discussie en reflectie illustreren dat het DGVCMM een valide en bruikbaar
meetinstrument is om de organisatievolwassenheid te bepalen. Het model was goed te toetsen.
Verder onderzoek is nodig naar de twee mogelijk aanvullende sleutelelementen waarmee dit model
mogelijk verder mee ontwikkeld kan worden. Hiernaast is verder onderzoek nodig waarin dit
volwassenheidsmodel ook bij andere case organisatie wordt getoetst, t.b.v. de vergroting van de
generaliseerbaarheid en verhoging van de validiteit van dit onderzoek.

5.2.

Conclusies

Het doel van dit onderzoek was de ontwikkeling en toetsing van een volwassenheidsmodel voor het
DG subdomein VC. Het DGVCMM heeft zich in dit onderzoek grotendeels aangetoond een middel te
zijn om de organisatievolwassenheid van een organisatie te bepalen binnen het DG subdomein VC.
De hoofdvraag van dit onderzoek was als volgt: ‘Hoe kan de volwassenheid van een organisatie
omtrent het Data Governance subdomein Value Chain op valide wijze gemeten worden?’
Alvorens deze hoofdvraag beantwoord kan worden, dienen eerst de deelvragen betreffende het
empirisch onderzoek beantwoord te worden:
- Deelvraag 1: Hoe kan de volwassenheid van een organisatie omtrent het DG subdomein VC
beoordeeld worden met behulp van het uit de literatuur ontwikkelde DGVCMM?
- Deelvraag 2: In hoeverre zijn de sleutelelementen, niveaus en voorwaarden van het DGVCMM
relevant en volledig voor het bepalen van organisatievolwassenheid van het DG subdomein VC?
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Deelvraag 1: Hoe kan de volwassenheid van een organisatie omtrent het DG subdomein VC
beoordeeld worden met behulp van het uit de literatuur ontwikkelde DGVCMM?
Bij deze deelvraag zijn de volgende deelconclusies getrokken:
- Al de sleutelelementen van het DGVCMM zijn door minimaal vier van de vijf experts als relevant
geclassificeerd.
- Al de volwassenheidsniveaus van de sleutelelementen van het DGVCMM zijn door minimaal drie
van de vijf experts als relevant geclassificeerd.
- In de ontwikkeling van het DGVCMM zijn bijna alle stappen van Poeppelbuss and Roeglinger
(2011); Pöppelbuß and Röglinger (2011) en Becker et al. (2009) gevolgd. De volwassenheid van
een organisatie omtrent DG VC kan met behulp van het DGVCMM bepaald worden.
Deelvraag 2: In hoeverre zijn de sleutelelementen, niveaus en voorwaarden van het DGVCMM
relevant en volledig voor het bepalen van organisatievolwassenheid van het DG subdomein VC?
Bij deze deelvraag zijn de volgende deelconclusies getrokken:
- De sleutelelementen van het DGVCMM zijn relevant voor het bepalen van de
organisatievolwassenheid van het DG subdomein VC.
- Er zijn mogelijk twee aanvullende sleutelelementen welke het DGVCMM kunnen versterken,
maar deze behoeven eerst vervolgonderzoek om te bepalen of deze daadwerkelijk aanvullend
zijn.
- In het DGVCMM is een volwassenheidsniveau aangepast n.a.v. input van de experts. Dit
verbetert naar verwachting het beoordelen van de sleutelelementen (bijlage 9).
Op basis van de deelconclusies kan de hoofdvraag beantwoord worden: ‘Hoe kan de volwassenheid
van een organisatie omtrent het Data Governance subdomein Value Chain op valide wijze gemeten
worden?’
In dit onderzoek is op basis van wetenschappelijke literatuur een volwassenheidsmodel opgesteld
(DGVCMM) waarmee de volwassenheid van het DG subdomein VC gemeten kan worden. Hiervoor
zijn uit de wetenschappelijke literatuur sleutelelementen verworven en volwassenheidsniveaus
ontwikkeld. Dit DGVCMM is getoetst op haar relevantie en volledigheid en getest in de praktijk bij
een case organisatie, door het uitvoeren van semi-gestructureerde interviews. Het DGVCMM is door
de experts als relevant beoordeeld en bruikbaar voor organisaties om de volwassenheid van hun
organisatie te meten voor het DG subdomein VC.

5.3.

Aanbevelingen voor de praktijk

Organisaties kunnen gebruik maken van het DGVCMM om de DG organisatievolwassenheid van het
subdomein VC te bepalen, t.b.v. verdere ontwikkeling hierin. Vervolgonderzoek is nodig ter
verhoging van de generaliseerbaarheid en validiteit van het DGVCMM. De beschrijvingen van de
sleutelelementen kunnen gebruikt worden als handvatten voor de organisatie waar deze zich
mogelijk verder zou kunnen ontwikkelen.

5.4.

Aanbevelingen voor verder onderzoek

Voor verder onderzoek zijn een aantal aanbevelingen welke meegenomen kunnen worden:
- Het in dit onderzoek ontwikkelde volwassenheidsmodel (DGVCMM) is binnen een
samenwerkingsverband bij twee organisaties gevalideerd en beperkt generaliseerbaar.
28

Uitvoeren van dit onderzoek bij meerdere samenwerkingsverbanden zal de externe validiteit
van de sleutelelementen verhogen en haar generaliseerbaarheid.
- De twee mogelijk aanvullende sleutelelementen behoeven verder onderzoek alvorens deze
mogelijk toegevoegd kunnen worden aan het DGVCMM.
- Eén expert gaf aan dat het DGVCMM mogelijk ook goed toegepast kan worden om de DG
organisatievolwassenheid van VC binnen een organisatie te bepalen. Het verdient een
aanbeveling om te onderzoeken in hoeverre het DGVCMM model ook toegepast kan worden
om de volwassenheid van data uitwisseling binnen een organisatie in kaart te brengen.
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Bijlage 1 – Conceptueel raamwerk Abraham et al. (2019)
Het raamwerk van Abraham et al. (2019) beschrijft zes DG dimensies. Voor dit onderzoek is het
onderdeel welke DG tussen bedrijven/ecosysteem omvat onderzocht. Dit onderdeel is geplaatst in
de subdomein ‘Inter-organizational’, welke onderdeel is van de dimensie ‘Organizational scope’.

Figuur 2: Conceptueel DG raamwerk (Abraham et al., 2019).
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Bijlage 2 – Inter-organizationele DG componenten
De karakteristieken van inter-organizationele DG, zoals hieronder beschreven door Broek and
Veenstra (2015) omvat vier modi. Voor dit onderzoek zijn de componenten uit de eerste kolom
onderzocht (en hun karakteristieken bij de verschillende modi) om te bepalen in hoeverre deze
gebruikt kunnen worden als sleutelelementen voor het meten van de volwassenheid van het DG
subdomein VC.
Tabel 20: Karakteristieken van de vier modi van inter-organizationele DG (Broek & Veenstra, 2015).
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Bijlage 3 – Aanpak van Systematic Literature Review
Het wetenschappelijk literatuuronderzoek is volgens de Systematic Literature Review methode
uitgevoerd. Dit is een methode welke door Okoli and Schabram (2010) is ontwikkeld. Van de figuur
hieronder is stap 1 tot en met 8 uitgevoerd. Alleen voor stap 2 heeft onderdeel ‘Training’ niet
plaatsgevonden, gezien de beperkt beschikbare tijd.

Figuur 3: De toegepaste Systematic Literature Review methode bij het uitvoeren van het wetenschappelijk
literatuuronderzoek (Okoli & Schabram, 2010).
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Bijlage 4 – Gebruikte modellen voor DGVCMM ontwikkeling
De modellen van Poeppelbuss and Roeglinger (2011); Pöppelbuß and Röglinger (2011) en Becker et
al. (2009) zijn toegepast tijdens de ontwikkeling van het DGVCMM.
Figuur 4: Model van Becker et al. (2009).
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Figuur 5: Model van Pöppelbuß and Röglinger (2011).
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Bijlage 5 – Zoektermen en criteria literatuuronderzoek
Voor het literatuuronderzoek zijn zowel de Universiteitsbibliotheek van de Open Universiteit als
Google Scholar geraadpleegd. Hierbij is voor elke zoekterm gefilterd op een aantal criteria: Het
artikel diende geschreven te zijn tussen 2016 en 2020 . Alleen peer-reviewed artikelen werden
meegenomen en de specifieke zoektermen werden alleen toegepast op de titel.
Hiernaast werd een samengestelde query toegepast, hierbij werd hetzelfde tijdsbereik gefilterd
(2016 t/m 2020), maar werd de query niet alleen toegepast op de titel. Query: "data governance"
AND ("maturity model" OR "capability model") AND ("Value Chain" OR "inter organizational").
Zie onderstaande tabel voor de resultaten uit stap 1. De cellen in kolom ‘Aantal zoekresultaten’
illustreren welke zoektermen uiteindelijk leidden tot relevante artikelen.
Tabel 21: Overzicht van het aantal zoekresultaten.
Overkoepelende query
data governance AND "maturity model" OR "capability model" AND
"Value Chain" OR "inter organizational"

Filters

Deelvraag
Deelvraag 1: Hoe verhoudt het DG sub-domein Value Chain zich ten
opzichte van DG?

Zoektermen

Bereik: 2016-2020. Geen verdere filters.

Data governance AND maturity
Data governance AND Value Chain
Filters: Peer reviewed publicaties. Alleen titel
Deelvraag
Deelvraag 2: Wat is een volwassenheidsmodel voor DG en bestaan er
Value Chain dimensies van DG?
Deelvraag 3: Wat zijn relevante sleutel elementen, niveaus en
voorwaarden om de DG volwassenheid van een organisatie te meten
van het sub-domein Value Chain?

Zoektermen

Maturity model AND definition
Capability model AND definition
Data governance AND Framework
Value Chain AND definition
Value Chain AND Data governance
Value Chain AND maturity
Value Chain AND maturity model
maturity model "value chains"
Value Chain AND capability
Value Chain AND capability model
Value Chain AND maturity model AND
Data Governance
Value Chain AND capability model AND
Data Governance
Value Chain AND dimension
Filters: Peer reviewed publicaties. Alleen titel
Filters: Peer reviewed publicaties.

governance AND "inter organizational"
Totaal zoekresultaten
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Aantal zoekresultaten
261
Aantal zoekresultaten

5
0
Aantal zoekresultaten

4
2
44
0
0
0
0
1
14
0
0
0
2

261

Practical Screen
Taal
Periodes
Vakgebiek
Kwalificatie

Nederlands, Engels
2015 t/m 2020
Business
Peer reviewed publicaties

Quality Appraisal
Geschiktheid
DG gerelateerd aan VC MM
Wetenschappelijk literatuuronderzoek naar MM
Wetenschappelijk literatuuronderzoek naar VC definitie
Wetenschappelijk literatuuronderzoek naar VC MM
Wetenschappelijk literatuuronderzoek naar VC raamwerken
Methode
kwalitatief of kwantitatief
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Bijlage 6 – DGVCMM ontwikkeling
Deze bijlage beschrijft de stappen welke tijdens de ontwikkeling van het DGVCMM zijn genomen en
welke resultaten hieruit zijn ontstaan. Deze ontwikkeling bestaat uit de volgende resultaten:
-

Initiële lijst van sleutelelementen uit de literatuur
Volwassenheidsniveaus van DGVCMM
Beoordeling van de volwassenheidsniveaus van DGVCMM
Beschrijving van de sleutelelementen en volwassenheidsniveaus DGVCMM
Beschrijving van de sleutelelementen DGVCMM

Initiële lijst van sleutelelementen uit de literatuur
Recente wetenschappelijke literatuur is geraadpleegd om mogelijk geschikte sleutelelementen te
identificeren voor het DGVCMM. Aangezien er geen specifiek volwassenheidsmodel bestaat voor de
DGVC, is gekozen om de initiële lijst van sleutelelementen te filteren op de inhoud. Alleen de
elementen welke toepasbaar geacht werden qua meetbaarheid van governance zijn behouden. De
tabel hieronder bevat de initiële lijst van 21 mogelijke sleutelelementen welke in de
wetenschappelijk literatuur gevonden zijn en mogelijk gebruikt kunnen worden om de DG
volwassenheid van het subdomein VC te toetsen in organisaties.
Tabel 22: Gevonden sleutelelementen uit bestaande modellen, taxonomie en literatuur.
Nr. Sleutel elementen
1 Beleid voor data integratie en gebruik
2 Standaarden voor data uitwisseling
Processen ten behoeve van interactie en
3
samenwerking
Overeenkomsten betreffende het
4
dienstverleningsniveau
Overeenkomsten betreffende het delen
5
van data
6 Mate van controle over de data
7 Type van data deling
8 Karakteristiek van data deling
9 Coördinatie mechanisme
10 Regelgevende instrumenten
11 Licenties
12 Formele contractuele overeenkomsten
Technische maatregelen voor data
13
integratie en gebruiksbeleid
14 Overeenkomsten voor data uitwisseling
15 Data eigenaarschap
Regels betreffende de verwerking van
16
data

Abraham et al. Lis and Otto
(2019)
(2021)

Broek and
Otto and Jarke
Veenstra (2015) (2019)

Prieëlle et al.
(2020)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

17 Regels betreffende de toegang tot de data
18
19
20
21

X

X

Data gebruik
Governance configuratie
Data beslissing rechten
Mechanismen

X
X
X
X

Van deze lijst met sleutelelementen zijn de sleutelelementen welke overeenkomen qua beschrijving
samengevoegd of in elkaar opgenomen. Hiernaast is er 1 sleutelelement verwijderd door gebrek aan
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bronnen. De beschrijving van de sleutelelementen bevindt zich in het afsluitende deel van deze
bijlage.
Otto and Jarke (2019) beschrijven bij het sleutelelement ‘regelgevende instrumenten’ dat deze
instrumenten zoals standaarden dient te bepalen, welke ook de consensus van de partners omtrent
de mate van interoperabiliteit omvat. Deze beschrijving komt voor in het sleutelelement
‘Standaarden voor data uitwisseling’ van Abraham et al. (2019). Hierom is besloten om het
sleutelelement ‘regelgevende instrumenten’ op te nemen in het sleutelelement ‘standaarden voor
data uitwisseling’.
Hiernaast beschrijven Otto and Jarke (2019) ook het sleutelelement ‘Formele contractuele
overeenkomsten’ welke dienen gesteld te worden alvorens een samenwerking tot stand komt. Dit
sleutelelement komt overeen met het sleutelelement ‘coördinatie mechanisme’, van Broek and
Veenstra (2015) welke het volgende omvat: contracten, vertrouwen, of een andere vorm waarmee
verzekerd kan worden de data nuttig is, van goede kwaliteit en voldoet aan privacy wetgeving.
Hiernaast komt de definitie van het sleutelelement ‘mechanismen’ van Lis and Otto (2021, p. 6072)
overeen met het sleutelelement ‘coördinatie mechanisme’ van Broek and Veenstra (2015). Omwille
van de overlap van deze drie sleutelelementen is besloten om het sleutelelement ‘Formele
contractuele overeenkomsten’ en het sleutelelement ‘mechanismen’ op te nemen in het
sleutelelement ‘coördinatie mechanisme’.
Voor het sleutelelement ‘data eigenaarschap’ definieert Lis and Otto (2021, p. 6072) dat dit de taken
en verantwoordelijkheden omvat om de zogenoemde ‘geschiktheid voor gebruik’ te verzekeren en
een hoge data kwaliteit te garanderen. Prieëlle et al. (2020) beschrijft dit als regel voor data
eigenaarschap en toegang. Allen et al. (2014); Bruhn (2014) beschrijven bij het sleutelelement
‘overeenkomsten betreffende het delen van data’ vanuit Abraham et al. (2019), waar bij een
onderdeel hiervan ook het eigenaarschap en de controle over de data bepaald kan worden. Dit
onderdeel van het sleutelelement van Abraham et al. (2019) is verwerkt in het sleutelelement ‘data
eigenaarschap’, gezien dit past in de hiervoor gegeven definitie.
De beschrijving van Broek and Veenstra (2015, p. 9) voor het sleutelelement ‘mate van controle over
de data’ is: bepaling wie de controle heeft over de data en toegang tot de data. Deze focust op
controle en komt overeen met de definitie van het sleutelelement ‘data eigenaarschap’. Hierom is
het sleutelelement ‘mate van controle over de data’ van Broek and Veenstra (2015, p. 9)
opgenomen in het sleutelelement ‘data eigenaarschap’.
Hiernaast wordt het sleutelelement ‘data beslissing rechten’ door Lis and Otto (2021, p. 6072)
gedefinieerd als het vestigen van gezag over de besluitvorming voor data gerelateerde bronnen,
zoals het bepalen van data standaarden of gebruiksvoorwaarden. Deze overlapt met zowel het
sleutelelement ‘Standaarden voor data uitwisseling’ van Abraham et al. (2019) en het sleutelelement
‘data eigenaarschap’ van Lis and Otto (2021). Hierom is besloten dat deze voldoende gedekt en
verwerkt is.
Het sleutelelement ‘governance configuratie’, wordt door Lis and Otto (2021) bepaald als de
positionering van het bestuursorgaan in het ecosysteem. Deze bepaalt de mate waarin
beslissingsbevoegdheid over gegevens kan worden uitgeoefend. Het sleutelelement ‘data
eigenaarschap bepaalt ook de eigenaar van de data. Dit sleutelelement wordt gezien zijn overlap
met het sleutelelement ‘data eigenaarschap’ hierin opgenomen.
Hiernaast is besloten om het sleutelelement ‘overeenkomsten voor data uitwisseling’ van Otto and
Jarke (2019) op te nemen in het sleutelelement ‘Overeenkomsten betreffende het delen van data’
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van Abraham et al. (2019), gezien beiden focussen op het vastleggen van overeenkomsten
betreffende data uitwisseling. Ditzelfde is ook besloten voor het sleutelelement ‘Technische
maatregelen voor data integratie en gebruiksbeleid’ van Otto and Jarke (2019). Dit element beoogt
ook componenten van het dienstverleningsniveau en is hierom verwerkt in het sleutelelement
‘overeenkomsten betreffende het dienstverleningsniveau’ van Abraham et al. (2019).
De sleutelelementen ‘Regels betreffende de verwerking van data’, ‘Regels betreffende de toegang
tot de data’ en ‘Data gebruik’ vanuit Prieëlle et al. (2020) hebben als doel de verwerking van data en
toegang tot de data te bepalen, inclusief haar herkomst. Dit wordt ook beschreven in het
sleutelelement ‘Beleid voor data integratie en gebruik’ van Abraham et al. (2019). Hierom is besloten
deze drie sleutelelementen van Prieëlle et al. (2020) op te nemen in het sleutelelement ‘Beleid voor
data integratie en gebruik’.
Het sleutelelement ‘licenties’ vanuit Otto and Jarke (2019) is verwijderd uit de uiteindelijke lijst van
sleutelelementen. Er werd geen beschrijving of verwijzing gevonden naar wetenschappelijke
literatuur omtrent dit sleutelelement.
Deze samenvoegingen en verwijdering van sleutelelementen resulteert in een definitief
volwassenheidsmodel bestaande uit tien sleutelelementen. Deze worden weergegeven in de
onderstaande tabel.
Tabel 23: Definitieve lijst van sleutelelementen van het DGVCMM.

Nr. Sleutel elementen

Abraham et al. Lis and Otto
(2019)
(2021)

1 Beleid voor data integratie en gebruik
2 Standaarden voor data uitwisseling
Processen ten behoeve van interactie en
3
samenwerking
Overeenkomsten betreffende het
4
dienstverleningsniveau
Overeenkomsten betreffende het delen
5
van data
6 Mate van controle over de data
7 Type van data deling
8 Karakteristiek van data deling
9 Coördinatie mechanisme
10 Data eigenaarschap

X
X

Broek and
Otto and Jarke
Veenstra (2015) (2019)
X
X

X

Prieëlle et al.
(2020)
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

Volwassenheidsniveaus van DGVCMM
De sleutelelementen vanuit tabel 22 zijn verwerkt in een definitieve lijst van sleutelelementen welke
zijn opgenomen in het DGVCMM (tabel 23).
Beoordeling van de volwassenheidsniveaus DGVCMM
Voor het vaststellen van de volwassenheidsniveaus maakt dit onderzoek gebruik van Boomgaarden
(2021) en Merkus (2015). Beiden hebben volwassenheidsmodellen ontwikkeld en literatuurstudie
toegepast voor de ontwikkeling van de in dit onderzoek gebruikte volwassenheidsniveaus. Dit proces
vindt plaats in stap 3 van de ontwikkeling van het DGVCMM.
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Tabel 24: Literatuuroverzicht van formuleringen van volwassenheidsniveaus (Merkus, 2015).

Zoals tabel 24 illustreert worden vijf volwassenheidsniveaus weergegeven, welke van ‘No process’
gaan tot ‘Optimizing proces’. De scoring van een organisatie m.b.v. deze volwassenheidsniveaus zal
de resulteren in een bepaling van haar huidige situatie m.b.t. het onderzochte domein. De tabel
hieronder beschrijft de verschillende volwassenheidsniveaus verder.
Tabel 25: Beschrijving van de verschillende volwassenheidniveaus (Merkus, 2015).

Volwassenheidsniveau
No process
Beginning process
Established process
Managed process

Optimizing process

Beschrijving
Niet aanwezig, ad hoc, niet
formeel
Reactief, poging tot, initieel, op
papier, vereist
Ligt een basis, in hele organisatie,
geformaliseerd
Volwassen, gevorderd, gemeten,
goed ingebed, geanalyseerd,
gemanaged, getoetst
Compleet geintegreerd,
geautomatiseerd, continu in
onwikkeling, gereviewd, wordt
vertrouwd, gedeeld met partners,
in de chain

Beschrijving van de sleutelelementen en volwassenheidsniveaus DGVCMM
De tabel hieronder bevat de sleutelelementen en volwassenheidsniveaus van het DGVCMM.
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Tabel 26: Sleutelelementen en volwassenheidsniveaus van het DGVCMM.
Nr. Sleutel elementen

1

Beleid voor data integratie
en gebruik

Standaarden voor data
2
uitwisseling

Processen ten behoeve van
3
interactie en samenwerking

No process

Beginning process

Established process

Niet aanwezig

Beleid voor data integratie
en gebruik wordt uitgevoerd,
Belang van data integratie
maar niet toegepast
beleid of data gebruik wordt
conform wettelijke en
onderkend
reglementaire eisen van de
organisatie

Beleid voor data integratie
en gebruik in gehele
organisatie toegepast en
voldoet aan wettelijke en
reglementaire eisen van de
organisatie

Niet aanwezig

Standaarden worden
Belang van standaarden
uitgevoerd. Niet specifiek
voor data uitwisseling wordt
voor inter-organizationele
onderkend
data uitwisseling

Standaarden worden
uitgevoerd, specifiek voor
inter-organizationele data
uitwisseling. De standaarden
worden nog niet effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

Niet aanwezig

Processen en standaarden
Belang van processen t.b.v.
zijn aanwezig, maar niet
interactie en samenwerking
specifiek voor data in de
wordt onderkend
Value Chain

Overeenkomsten
4 betreffende het
Niet aanwezig
dienstverleningsniveau (SLA)

Belang van SLA’s wordt
onderkend

SLA’s zijn aanwezig, maar
niet compleet

Overeenkomsten
5 betreffende het delen van
data (DSA)

Niet aanwezig

Belang van DSA’s wordt
onderkend

DSA’s zijn aanwezig, maar
niet compleet

Niet bepaald

Belang wordt onderkend

Wordt bepaald, maar niet
compleet

Niet bepaald

Belang wordt onderkend

Wordt bepaald en
vastgelegd, maar niet
compleet

8 Karakteristiek van data deling Niet bepaald

Wordt bepaald bij enkele
initiatieven

Wordt bepaald bij het gros
van de initiatieven

6

Mate van controle over de
data

7 Type van data deling

9 Coördinatie mechanisme

10 Data eigenaarschap

Niet aanwezig

Niet bepaald

Belang wordt onderkend

Belang wordt onderkend

Processen en standaarden
zijn aanwezig, specifiek voor
managen van data in de
Value Chain met externe
partners
SLA’s zijn aanwezig,
compleet, maar worden nog
niet volledig effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd
DSA’s zijn aanwezig,
compleet, maar worden nog
niet volledig effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd
Zowel controle als toegang
tot de data wordt bepaald
en vastgelegd. Worden nog
niet effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd
Het type van data deling
wordt bepaald en
vastgelegd. Wordt nog niet
effectief gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd
De karakteristiek van data
deling wordt bepaald en
vastgelegd. Wordt nog niet
effectief gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

Optimizing process
Beleid voor data integratie
en gebruik in gehele
organisatie toegepast, in
overeenstemming met
partners. Worden effectief
gecommuniceerd,
gemonitord, gehandhaafd
en periodiek geëvalueerd

De standaarden worden
effectief gecommuniceerd,
gemonitord, gehandhaafd
en periodiek geëvalueerd

Ze worden effectief
gecommuniceerd,
gemonitord, gehandhaafd
en periodiek geëvalueerd
SLA’s zijn aanwezig,
compleet en worden
nageleefd. Ze worden
effectief gecommuniceerd,
gemonitord, gehandhaafd
en periodiek geëvalueerd
DSA’s zijn aanwezig,
compleet en worden
nageleefd. Ze worden
effectief gecommuniceerd,
gemonitord, gehandhaafd
en periodiek geëvalueerd
Zowel de controle als de
toegang tot de data wordt
bepaald en vastgelegd.
Worden effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd
Het type van data deling
wordt bepaald en
vastgelegd. Wordt effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd
De karakteristiek van data
deling wordt bepaald en
vastgelegd. Wordt effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

Zijn aanwezig, maar niet
compleet

Coördinatie mechanismen
worden bepaald en
vastgelegd. Worden nog niet
effectief gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

Coördinatie mechanismen
worden bepaald en
vastgelegd. Worden
effectief gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

Wordt bepaald, maar niet
vastgelegd

Wordt bepaald en
vastgelegd, inclusief taken
en verantwoordelijken.
Worden nog niet effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

Wordt bepaald en
vastgelegd, inclusief taken
en verantwoordelijken.
Worden effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

Beschrijving van de sleutelelementen DGVCMM
De tabel hieronder bevat per sleutelelement een definitie.
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Managed process

Tabel 27: Beschrijving van de sleutelelementen.
Nr.
Sleutel elementen
Definitie
Formuleren en gebruik maken van geformuleerd beleid
betreffende de data integratie en het gebruik van de data. Het
data integratie beleid zorgt ervoor dat de data voldoet aan
Beleid voor data integratie
1
wettelijke en reglementaire eisen van de organisatie,
en gebruik
bijvoorbeeld GDPR. Het beleid betreffende data gebruik
beschrijft hoe de data verzameld, gebruikt en beschikbaar
gesteld dient te worden.

2

Standaarden voor data
uitwisseling

Methodes of standaarden welke ervoor zorgen dat de
representatie van de data en het uitvoeren van datagerelateerde activiteiten consistent en genormaliseerd zijn.
Deze standaarden dienen de interoperabiliteit binnen en tussen
organisaties te vergemakkelijken en zorgen ervoor dat ze
geschikt zijn voor hun doel.

Processen ten behoeve van Inrichten van standaarden en processen met als doel om de
interactie en samenwerking data in de value chain te managen met externe partners
Ook wel service level agreement (SLA) genoemd, welke beide
Overeenkomsten
partijen dient te beschermen. Een SLA is een overeenkomst
4 betreffende het
waarin beschreven staat welke diensten geleverd zullen
dienstverleningsniveau
worden, hoe deze geleverd zullen worden, en wat gebeurt als
niet aan de verwachtingen wordt voldaan.
Ook wel data sharing agreement (DSA) genoemd. Een DSA
Overeenkomsten
beschrijft de legale en DG overeenkomsten welke verschillende
5 betreffende het delen van
organisaties onderhandelen alvorens data uitwisseling
data
plaatsvindt.
Mate van controle over de Bepaling wie de controle heeft over de data en toegang tot de
6
data
data.
3

7 Type van data deling

8

Karakteristiek van data
deling

9 Coördinatie mechanisme

10 Data eigenaarschap

Bepaling van het type van data deling. Mogelijke typen zijn:
Market (Pooled), Bazaar (complex), Hierarchy (sequentieel) of
Network (reciprocaal).
Verzekerd dat stakeholders de karakteristieken van data deling
arrangeren. Er dient bepaald te worden wat de karakteristiek
van data deling is.
Contracten, vertrouwen, of een andere vorm van
controlemechanismen waarmee verzekerd kan worden de
data nuttig is, van goede kwaliteit en voldoet aan privacy
wetgeving. Deze worden, afhankelijk van de situatie, door een
of meerdere partijen bepaald.
Het eigendom van de data is gekoppeld aan de privilege om
data toegang en gebruik te controleren. Data eigenaarschap
omvat taken en verantwoordelijkheden om de ‘geschiktheid
voor gebruik’ te verzekeren, en een hoge data kwaliteit te
garanderen.

Bron
Abraham et al. (2019),
Bruhn (2014, p. 6),
Morabito (2015, p. 86),
DAMA (2009, pp. 47, 48),
Prieëlle et al. (2020, p. 4)

Abraham et al. (2019),
Rasouli, Trienekens,
Kusters, and Grefen
(2016, p. 7), Lee,
Madnick, Wang, Wang,
and Zhang (2014, p. 7),
DAMA (2009, pp. 48, 49)
Panian (2010, p. 942)
Al-Ruithe, Benkhelifa,
and Hameed (2016, p.
382); IBM, Ballard et al.
(2014, pp. 26, 27)
Allen et al. (2014, p. 1);
Bruhn (2014, p. 3)
Broek and Veenstra
(2015, p. 9)
Broek and Veenstra
(2015),
Prieëlle et al. (2020, p. 4)
Broek and Veenstra
(2015, pp. 4, 9)
Broek and Veenstra
(2015, pp. 4, 9), Lis and
Otto (2021, p. 6072)
Lis and Otto (2021, pp.
6071, 6072), Prieëlle et
al. (2020, p. 4), Broek
and Veenstra (2015, p.
9)

Bijlage 7 – Interviewprotocol
Het interviewprotocol is opgenomen in deze bijlage en omvat de volgende vier onderdelen:
-

Toestemmingsverklaring
Informatieblad
Interviewformulier
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-

Verklaring eigen werk

Toestemmingsverklaring
Onderzoeksproject: Data Governance Volwassenheid: onderzoek naar de domeinen HR en IT
Onderzoeksteam: Henk Breunissen, 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: Henk Breunissen
Datum:
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Informatieblad - Data Governance Value Chain model
Inleiding
Organisaties baseren hun beslissingen steeds meer op bewijzen afkomstig uit data. De hoeveelheid
data welke elk jaar gecreëerd wordt neemt exponentieel toe en heeft impact op organisaties.
Hierom is de betrouwbaarheid van data essentieel. Data governance (DG) heeft als doel om de
waarde van data assets te maximaliseren. Data uitwisseling vindt plaats tussen organisaties, in de
Value Chain.
Data interactie tussen organisaties kan veel voordelen geven, maar heeft ook risico’s, zoals het
verlies van controle over data, onbeveiligde informatie en lage kwaliteit van informatie producten.
Deze problemen kunnen voorkomen worden middels governance mechanismen, welke als
voorwaarden gesteld kunnen worden tijdens gegevensuitwisseling in de VC.
Relevantie
Data governance (DG) heeft als doel om de waarde van data assets te maximaliseren. Data
uitwisseling vindt plaats in het door Porter (1985) beschreven Value Chain. Op basis van
wetenschappelijke literatuur blijft DG een steeds meer onderzocht onderwerp. Er blijkt hier ook de
behoefte aan onderzoek naar DG volwassenheid in combinatie met de Value Chain.
Er is verder onderzoek nodig om te bepalen welke Data Governance (DG) mechanismen organisaties
helpen om controle over hun data te behouden in de inter-organizationele omgeving.
In dit onderzoek is een Data Governance Value Chain Maturity Model (DGVCMM) ontwikkeld
waarmee de DG volwassenheid van subdomein Value Chain (VC) gemeten kan worden.
Uitleg definities
Definitie Data Governance:
DG staat voor de uitoefening van autoriteit en controle over het beheer van data, met als doel om
de waarde van data te vergroten en data gerelateerde kosten en risico’s te minimaliseren. Verder
formaliseert DG het beleid van data, standaarden, procedures en bewaakt het de naleving hiervan.
Definitie Value Chain:
Porter (1985) beschrijft VC als ‘een onderling afhankelijk systeem of netwerk van activiteiten,
verbonden door koppelingen. Een koppeling/verband ontstaat wanneer de manier waarop een
activiteit wordt uitgevoerd de kosten of effectiviteit van andere activiteiten beïnvloedt’.
Data Governance Value Chain:
DGVC omvat de data governance van de data uitwisseling welke plaatsvindt tussen organisaties.
Data Governance Value Chain Maturity Model:
Het data governance value chain volwassenheidsmodel welke uit sleutelementen bestaat. Deze
sleutelelementen zijn de onderdelen welke samen verschillende aspecten betreffende de value
chain samenbrengen.

Uitleg model (DGVCMM)
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Tabel 28 geeft het DGVCMM weer. Hier is zichtbaar dat deze vijf volwassenheidsniveaus detailleert.
Tabel 28: DGVCMM

Nr.

Sleutel elementen

No process

7

Beleid voor data integratie
en gebruik
Standaarden voor data
uitwisseling
Processen ten behoeve van
interactie en samenwerking
Overeenkomsten
betreffende het
dienstverleningsniveau (SLA)
Overeenkomsten
betreffende het delen van
data (DSA)
Mate van controle over de
data
Type van data deling

8

Karakteristiek van data deling

9
10

Coördinatie mechanisme
Data eigenaarschap

1
2
3
4

5
6

Beginning
process

Established
process

Managed
process

Optimizing
process

DGVCMM volwassenheidsniveaus
Het DGVCMM maakt gebruik van vijf volwassenheidsniveaus, op basis van wetenschappelijke
literatuur betreffende volwassenheidsniveaus van volwassenheidsmodellen. Deze gaan in oplopende
volwassenheid als volgt:
- No process
- Beginning process
- Established process
- Managed process
- Optimizing process
Tabel 29 hieronder beschrijft deze volwassenheidsniveaus verder.
Tabel 29: Details volwassenheidsniveaus.

Volwassenheidsniveau
No process
Beginning process
Established process
Managed process

Optimizing process

Beschrijving
Niet aanwezig, ad hoc, niet
formeel
Reactief, poging tot, initieel, op
papier, vereist
Ligt een basis, in hele organisatie,
geformaliseerd
Volwassen, gevorderd, gemeten,
goed ingebed, geanalyseerd,
gemanaged, getoetst
Compleet geintegreerd,
geautomatiseerd, continu in
onwikkeling, gereviewd, wordt
vertrouwd, gedeeld met partners,
in de chain
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Interviewformulier
De deelvragen welke geformuleerd zijn voor het empirisch onderzoek zijn:
-

Hoe kan de volwassenheid van een organisatie omtrent het DG subdomein VC beoordeeld
worden met behulp van het uit de literatuur ontwikkelde DGVCMM?
In hoeverre zijn de sleutelelementen, niveaus en voorwaarden van het DGVCMM relevant
en volledig voor het bepalen van organisatievolwassenheid van het DG subdomein VC?

Voor het DG subdomein VC wordt elk sleutelelement voorzien van een definitie, vanuit de
wetenschappelijke literatuur. Hiernaast wordt elk sleutelelement en de bijbehorende niveaus (van
volwassenheid) en voorwaarden voorzien van toelichting.
Ter beantwoording van de deelvragen zijn de volgende generieke vragen geformuleerd, om
zodoende de relevantie van de sleutelementen, niveaus en voorwaarden te toetsen:
-

Is dit sleutelelement relevant? En waarom?
Zijn de bijbehorende niveaus (van volwassenheid) relevant? En waarom?
Kan dit sleutelement beter geformuleerd worden? En waarom?
Welk niveau (van volwassenheid) is relevant voor de organisatie? En waarom?

Gezien het volwassenheidsmodel kan afwijken van de situatie in de praktijk, wordt er ook een vraag
gesteld betreffende mogelijk aanvullende sleutelelementen:
-

Zijn er na behandeling van deze sleutelelementen nog mogelijk aanvullende
sleutelelementen welke binnen het DG subdomein VC relevant is voor de bepaling van de
DGVC volwassenheid van de organisatie?

Template voor relevantie sleutelelementen - Nederlands
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Tabel 30: Template voor relevantie sleutelelementen - Nederlands.
Nr.

1

Sleutel element

Definitie

Bron(nen)

Beleid voor data
integratie en gebruik

Formuleren en gebruik maken van geformuleerd beleid
betreffende de data integratie en het gebruik van de data.
Het data integratie beleid zorgt ervoor dat de data voldoet
aan wettelijke en reglementaire eisen van de organisatie,
bijvoorbeeld GDPR. Het beleid betreffende data gebruik
beschrijft hoe de data verzameld, gebruikt en beschikbaar
gesteld dient te worden.

Abraham et al. (2019), Bruhn
(2014, p. 6), Morabito (2015, p.
86), DAMA (2009, pp. 47, 48),
Prieëlle et al. (2020, p. 4)

Relevant?
Aanvullende opmerkingen expert

2

Methodes of standaarden welke ervoor zorgen dat de
representatie van de data en het uitvoeren van dataStandaarden voor data gerelateerde activiteiten consistent en genormaliseerd zijn.
uitwisseling
Deze standaarden dienen de interoperabiliteit binnen en
tussen organisaties te vergemakkelijken en zorgen ervoor
dat ze geschikt zijn voor hun doel.

Abraham et al. (2019), Rasouli,
Trienekens, Kusters, and Grefen
(2016, p. 7), Lee, Madnick, Wang,
Wang, and Zhang (2014, p. 7),
DAMA (2009, pp. 48, 49)

Relevant?
Aanvullende opmerkingen expert
3

Processen ten behoeve
Inrichten van standaarden en processen met als doel om
van interactie en
Panian (2010, p. 942)
de data in de value chain te managen met externe partners
samenwerking

Relevant?
Aanvullende opmerkingen expert

4

Overeenkomsten
betreffende het
dienstverleningsniveau

Ook wel service level agreement (SLA) genoemd, welke
beide partijen dient te beschermen. Een SLA is een
overeenkomst waarin beschreven staat welke diensten
geleverd zullen worden, hoe deze geleverd zullen worden,
en wat gebeurt als niet aan de verwachtingen wordt
voldaan.

Al-Ruithe, Benkhelifa, and
Hameed (2016, p. 382); IBM,
Ballard et al. (2014, pp. 26, 27)

Relevant?
Aanvullende opmerkingen expert

5

Ook wel data sharing agreement (DSA) genoemd. Een DSA
Overeenkomsten
beschrijft de legale en DG overeenkomsten welke
betreffende het delen
verschillende organisaties onderhandelen alvorens data
van data
uitwisseling plaatsvindt.

Allen et al. (2014, p. 1); Bruhn
(2014, p. 3)

Relevant?
Aanvullende opmerkingen expert
6

Mate van controle
over de data

Bepaling wie de controle heeft over de data en toegang tot
Broek and Veenstra (2015, p. 9)
de data.

Type van data deling

Broek and Veenstra (2015),
Bepaling van het type van data deling. Mogelijke typen zijn:
Market (Pooled), Bazaar (complex), Hierarchy (sequentieel)
Prieëlle et al. (2020, p. 4)
of Network (reciprocaal).

Relevant?
Aanvullende opmerkingen expert

7

Relevant?
Aanvullende opmerkingen expert
8

Verzekerd dat stakeholders de karakteristieken van data
Karakteristiek van data
deling arrangeren. Er dient bepaald te worden wat de
deling
karakteristiek van data deling is.

Broek and Veenstra (2015, pp. 4,
9)

Relevant?
Aanvullende opmerkingen expert

9

Coördinatie
mechanisme

Contracten, vertrouwen, of een andere vorm van
controlemechanismen waarmee verzekerd kan worden de
Broek and Veenstra (2015, pp. 4,
data nuttig is, van goede kwaliteit en voldoet aan privacy
9), Lis and Otto (2021, p. 6072)
wetgeving. Deze worden, afhankelijk van de situatie, door
een of meerdere partijen bepaald.

Data eigenaarschap

Het eigendom van de data is gekoppeld aan de privilege om
data toegang en gebruik te controleren. Data
Lis and Otto (2021, pp. 6071,
eigenaarschap omvat taken en verantwoordelijkheden om 6072), Prieëlle et al. (2020, p. 4),
de ‘geschiktheid voor gebruik’ te verzekeren, en een hoge Broek and Veenstra (2015, p. 9)
data kwaliteit te garanderen.

Relevant?
Aanvullende opmerkingen expert

10

Relevant?
Aanvullende opmerkingen expert

Template voor relevantie sleutelelementen - Engels
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Tabel 31: Template voor relevantie sleutelelementen - Engels.
Nr.

Keyelement

Definition

Source(s)

1

Policy for data
integration and
usage

Formulating and use of formulated policies regarding the data
integration and data usage. The data integration policy ensures
that the data complies with legal and regulatory requirements of
the organization, e.g. GDPR. The data usage policy describes how
the data should be collected, used and made available.

Abraham et al. (2019), Bruhn (2014, p.
6), Morabito (2015, p. 86), DAMA
(2009, pp. 47, 48), Prieëlle et al. (2020,
p. 4)

Relevant?
Additional comments expert

2

Methods or standards that ensure that the representation of the
data and performance of data-related activities are consistent and
Standards for data
standardised. These standards aim to facilitate interoperability
exchange
within and between organisations and ensure that they are fit for
purpose.

Abraham et al. (2019), Rasouli,
Trienekens, Kusters, and Grefen (2016,
p. 7), Lee, Madnick, Wang, Wang, and
Zhang (2014, p. 7), DAMA (2009, pp.
48, 49)

Processes for
interaction and
cooperation

Setting up standards and processes with the aim of managing the
data in the value chain with external partners.

Panian (2010, p. 942)

Agreements
concerning service
level agreement
(SLA)

Also called service level agreement (SLA), which is intended to
protect both parties. An SLA is an agreement that describes what
services will be delivered, how they will be delivered, and what
happens if expectations are not met.

Al-Ruithe, Benkhelifa, and Hameed
(2016, p. 382); IBM, Ballard et al.
(2014, pp. 26, 27)

Relevant?
Additional comments expert
3
Relevant?
Additional comments expert

4

Relevant?
Additional comments expert
5

Agreements
Also called a data sharing agreement (DSA). A DSA describes the
regarding data
legal and DG agreements that different organisations negotiate
sharing
before data exchange takes place.
agreements (DSA)

Allen et al. (2014, p. 1); Bruhn (2014,
p. 3)

Relevant?
Additional comments expert
6

Degree of control
Determining who has control over the data and access to the data. Broek and Veenstra (2015, p. 9)
over the data

Relevant?
Additional comments expert
7

Broek and Veenstra (2015),

Type of data
sharing

Determination of the type of data sharing. Possible types are:
Market (Pooled), Bazaar (complex), Hierarchy (sequential) or
Network (reciprocal).

Characteristic of
data sharing

Ensure that stakeholders arrange the characteristics of data
sharing. It should be determined what the characteristics of data
sharing are.

Coordination
mechanism

Contracts, trust, or other forms of control mechanisms that ensure
that the data is useful, of good quality, and complies with privacy Broek and Veenstra (2015, pp. 4, 9),
legislation. Depending on the situation, these are determined by
Lis and Otto (2021, p. 6072)
one or more parties.

Data ownership

Data ownership is linked to the privilege of controlling data access Lis and Otto (2021, pp. 6071, 6072),
and use. Data ownership includes duties and responsibilities to
Prieëlle et al. (2020, p. 4), Broek and
ensure 'fitness for use', and high data quality.
Veenstra (2015, p. 9)

Prieëlle et al. (2020, p. 4)

Relevant?
Additional comments expert
8

Broek and Veenstra (2015, pp. 4, 9)

Relevant?
Additional comments expert

9

Relevant?
Additional comments expert

10

Relevant?
Additional comments expert

Template voor relevantie criteria en scoring DGVC volwassenheid van de organisatie - Nederlands
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Tabel 32: Template voor relevantie criteria en scoring DGVC volwassenheid van de organisatie - Nederlands.
Nr.

1

Sleutelelementen

Beleid voor data
integratie en gebruik

No process

Beginning process

Established process

Niet aanwezig

Beleid voor data integratie
en gebruik wordt uitgevoerd,
Belang van data integratie
maar niet toegepast
beleid of data gebruik wordt
conform wettelijke en
onderkend
reglementaire eisen van de
organisatie

Managed process

Optimizing process

Beleid voor data integratie
en gebruik in gehele
organisatie toegepast en
voldoet aan wettelijke en
reglementaire eisen van de
organisatie

Beleid voor data integratie
en gebruik in gehele
organisatie toegepast, in
overeenstemming met
partners. Worden effectief
gecommuniceerd,
gemonitord, gehandhaafd
en periodiek geëvalueerd

Is dit van
belang?
Kan dit beter?

2

Standaarden voor
data uitwisseling

Niet aanwezig

Standaarden worden
Belang van standaarden
uitgevoerd. Niet specifiek
voor data uitwisseling wordt
voor inter-organizationele
onderkend
data uitwisseling

Standaarden worden
uitgevoerd, specifiek voor
inter-organizationele data
uitwisseling. De standaarden
worden nog niet effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

Processen ten
behoeve van
interactie en
samenwerking

Niet aanwezig

Processen en standaarden
Belang van processen t.b.v.
zijn aanwezig, maar niet
interactie en samenwerking
specifiek voor data in de
wordt onderkend
Value Chain

Processen en standaarden
zijn aanwezig, specifiek voor
managen van data in de
Value Chain met externe
partners

Overeenkomsten
betreffende het
Niet aanwezig
dienstverleningsnivea
u (SLA)

Belang van SLA’s wordt
onderkend

SLA’s zijn aanwezig, maar
niet compleet

SLA’s zijn aanwezig,
compleet, maar worden nog
niet volledig effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

5

Belang van DSA’s wordt
onderkend

DSA’s zijn aanwezig, maar
niet compleet

DSA’s zijn aanwezig,
compleet, maar worden nog
niet volledig effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

6

Niet bepaald

Belang wordt onderkend

Wordt bepaald, maar niet
compleet

Zowel controle als toegang
tot de data wordt bepaald
en vastgelegd. Worden nog
niet effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

Type van data deling Niet bepaald

Belang wordt onderkend

Wordt bepaald en
vastgelegd, maar niet
compleet

Het type van data deling
wordt bepaald en
vastgelegd. Wordt nog niet
effectief gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

Karakteristiek van
data deling

Niet bepaald

Wordt bepaald bij enkele
initiatieven

Wordt bepaald bij het gros
van de initiatieven

De karakteristiek van data
deling wordt bepaald en
vastgelegd. Wordt nog niet
effectief gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

9

Niet aanwezig

Belang wordt onderkend

Zijn aanwezig, maar niet
compleet

Coördinatie mechanismen
worden bepaald en
vastgelegd. Worden nog niet
effectief gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

10

Data eigenaarschap

Niet bepaald

Belang wordt onderkend

Wordt bepaald, maar niet
vastgelegd

Is dit van
belang?
Kan dit beter?

Aanvullende
opmerkingen

Wat is het volwassenheidsniveau van
de organisatie?

Aanvullende
opmerkingen

Wat is het volwassenheidsniveau van
de organisatie?

Aanvullende
opmerkingen

Wat is het volwassenheidsniveau van
de organisatie?

Aanvullende
opmerkingen

Wat is het volwassenheidsniveau van
de organisatie?

Aanvullende
opmerkingen

Wat is het volwassenheidsniveau van
de organisatie?

Aanvullende
opmerkingen

Wat is het volwassenheidsniveau van
de organisatie?

Aanvullende
opmerkingen

Wat is het volwassenheidsniveau van
de organisatie?

Coördinatie mechanismen
worden bepaald en
vastgelegd. Worden
effectief gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

Is dit van
belang?
Kan dit beter?
Wordt bepaald en
vastgelegd, inclusief taken
en verantwoordelijken.
Worden nog niet effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

Wat is het volwassenheidsniveau van
de organisatie?

De karakteristiek van data
deling wordt bepaald en
vastgelegd. Wordt effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

Is dit van
belang?
Kan dit beter?

Coördinatie
mechanisme

Aanvullende
opmerkingen

Het type van data deling
wordt bepaald en
vastgelegd. Wordt effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

Is dit van
belang?
Kan dit beter?

8

Wat is het volwassenheidsniveau van
de organisatie?

Zowel de controle als de
toegang tot de data wordt
bepaald en vastgelegd.
Worden effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

Is dit van
belang?
Kan dit beter?

7

Aanvullende
opmerkingen

DSA’s zijn aanwezig,
compleet en worden
nageleefd. Ze worden
effectief gecommuniceerd,
gemonitord, gehandhaafd
en periodiek geëvalueerd

Is dit van
belang?
Kan dit beter?

Mate van controle
over de data

Wat is het volwassenheidsniveau van
de organisatie?

SLA’s zijn aanwezig,
compleet en worden
nageleefd. Ze worden
effectief gecommuniceerd,
gemonitord, gehandhaafd
en periodiek geëvalueerd

Is dit van
belang?
Kan dit beter?

Overeenkomsten
betreffende het
Niet aanwezig
delen van data (DSA)

Aanvullende
opmerkingen

Ze worden effectief
gecommuniceerd,
gemonitord, gehandhaafd
en periodiek geëvalueerd

Is dit van
belang?
Kan dit beter?

4

Vragen organisatie-volwassenheid

De standaarden worden
effectief gecommuniceerd,
gemonitord, gehandhaafd
en periodiek geëvalueerd

Is dit van
belang?
Kan dit beter?

3

Vragen relevantie

Wordt bepaald en
vastgelegd, inclusief taken
en verantwoordelijken.
Worden effectief
gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd
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Tabel 33: Template voor relevantie criteria en scoring DGVC volwassenheid van de organisatie - Engels.
Nr.

1

Keyelements

Policy for data
integration and usage

No process

Beginning process

Established process

Not available

Policies for data
integration and usage are
Importance of data
implemented but not
integration policy or data applied in accordance
usage is recognized
with legal and regulatory
requirements of the
organization

Managed process

Optimizing process

Policies for data integration
and usage applied
throughout the organization
and meet legal and
regulatory requirements of
the organization

Policies for data integration
and use applied across the
organisation, in line with
partners. Are effectively
communicated, monitored,
enforced and periodically
reviewed

Is this relevant?

Questions
relevancy

Questions organizationmaturity

Additional
comments

What is the maturity level of
the organization?

Additional
comments

What is the maturity level of
the organization?

Additional
comments

What is the maturity level of
the organization?

Additional
comments

What is the maturity level of
the organization?

Additional
comments

What is the maturity level of
the organization?

Additional
comments

What is the maturity level of
the organization?

Additional
comments

What is the maturity level of
the organization?

Additional
comments

What is the maturity level of
the organization?

Additional
comments

What is the maturity level of
the organization?

Additional
comments

What is the maturity level of
the organization?

Improvements?

2

Standards for data
exchange

Not available

The importance of
standards for data
exchange is recognised

Standards are
implemented. Not
specific to interorganizational data
exchange

Standards are implemented,
specifically for interorganizational data
exchange. The standards are
not yet effectively
communicated/monitored/e
nforced/periodically
evaluated

The standards are
effectively communicated,
monitored, enforced and
periodically reviewed

Is this relevant?
Improvements?

3

Processes for
interaction and
cooperation

Not available

The importance of
processes for interaction
and cooperation is
recognised

Processes and standards are
Processes and standards
in place, specifically for
are in place, but not
managing data in the Value
specifically for data in the
Chain with external
Value Chain
partners.

They are effectively
communicated, monitored,
enforced and periodically
reviewed

Is this relevant?
Improvements?

4

Agreements
concerning service
level agreement (SLA)

Not available

Importance of SLAs
recognised

SLAs are present, but not
complete

SLAs are in place, complete,
but not yet fully effectively
communicated/monitored/e
nforced/periodically
reviewed

SLAs are in place, complete
and adhered to. They are
effectively communicated,
monitored, enforced and
periodically evaluated.

Is this relevant?
Improvements?

5

Agreements regarding
data sharing
Not available
agreements (DSA)

Importance of DSAs
recognised

DSAs are in place, complete,
but not yet fully effectively
DSAs are present, but not
communicated/monitored/e
complete
nforced/periodically
reviewed

DSAs are in place, complete
and adhered to. They are
effectively communicated,
monitored, enforced and
periodically evaluated.

Is this relevant?
Improvements?

6

Degree of control
over the data

Not determined

Is in the process of being
Importance is recognised determined, but not
complete/everywhere

Both control and access to
data are determined and
recorded. Are not yet
effectively
communicated/monitored/e
nforced/ periodically
evaluated

Both control and access to
data are defined and
recorded. Are effectively
communicated/monitored/e
nforced/evaluated
periodically

Is this relevant?
Improvements?

7

Type of data sharing

Not determined

Is determined and
Importance is recognised recorded, but not
complete

The type of data sharing is
determined and recorded. Is
not yet effectively
communicated/monitored/e
nforced/ periodically
evaluated

The type of data sharing is
determined and recorded. Is
effectively
communicated/monitored/e
nforced/evaluated
periodically

Is this relevant?
Improvements?

8

Characteristic of data
Not determined
sharing

To be determined by
some initiatives

Is determined by the
majority of initiatives

The characteristics of data
sharing are determined and
recorded. Is not yet
effectively
communicated/monitored/e
nforced/ periodically
evaluated

The characteristics of data
sharing are determined and
recorded. Is effectively
communicated/ monitored/
enforced/ evaluated
periodically.

Is this relevant?
Improvements?

9

Coordination
mechanism

Not available

Are present, but not
Importance is recognised
complete

Coordination mechanisms
are defined and established.
Are not yet effectively
communicated/monitored/e
nforced/ periodically
evaluated

Coordination mechanisms
are defined and established.
Are effectively
communicated/monitored/e
nforced/ periodically
reviewed

Is this relevant?
Improvements?

10

Data ownership

Not determined

Is determined but not
Importance is recognised
recorded

Is this relevant?
Improvements?
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To be defined and recorded,
including roles and
responsibilities. Are not yet
effectively
communicated/monitored/e
nforced/ periodically
evaluated

Are defined and recorded,
including roles and
responsibilities. Are
effectively communicated/
monitored/ enforced/
evaluated periodically.

Template ten behoeve van mogelijk aanvullende sleutelelementen – Nederlands en Engels
Tabel 34: Template ten behoeve van mogelijk aanvullende sleutelelementen – Nederlands.
Nr.

Sleutelelement

Definitie

No process

Beginning process

Established process

Managed process

Optimizing process

Aanvullende opmerkingen

Tabel 35: Template ten behoeve van mogelijk aanvullende sleutelelementen – Engels.
Nr.

Keyelement

Definition

No process

Beginning process

Verklaring eigen werk
Neem contact op met de auteur voor meer informatie.

Bijlage 8 – Interviewverslagen DGVCMM
Neem contact op met de auteur voor meer informatie.
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Established process

Managed process

Optimizing process

Additional comments

Bijlage 9 – Aanpassingen in DGVCMM
Deze bijlage bevat het aangepaste DGVCMM. Het bevat enkel een aanpassing voor sleutelelement
10, data eigenaarschap, voor ‘established process’, gezien hier drie experts een vergelijkbare
aanpassing hebben geadviseerd welke het meten van dit sleutelelement verbeterd.
Tabel 36: Aangepast DGVCMM.
Nr.

Sleutelelementen

No process

Beginning process

Established process

Managed process

Optimizing process

Beleid voor data integratie en gebruik in
gehele organisatie toegepast en voldoet
aan wettelijke en reglementaire eisen van
de organisatie

Beleid voor data integratie en gebruik in gehele
organisatie toegepast, in overeenstemming
met partners. Worden effectief
gecommuniceerd, gemonitord, gehandhaafd en
periodiek geëvalueerd

Beleid voor data
Niet aanwezig
integratie en gebruik

Beleid voor data integratie en
Belang van data integratie gebruik wordt uitgevoerd, maar
beleid of data gebruik wordt niet toegepast conform
onderkend
wettelijke en reglementaire eisen
van de organisatie

2

Standaarden voor
data uitwisseling

Niet aanwezig

Standaarden worden uitgevoerd, specifiek
voor inter-organizationele data
Belang van standaarden
Standaarden worden uitgevoerd.
De standaarden worden effectief
uitwisseling. De standaarden worden nog
voor data uitwisseling wordt Niet specifiek voor intergecommuniceerd, gemonitord, gehandhaafd en
niet effectief gecommuniceerd/
onderkend
organizationele data uitwisseling
periodiek geëvalueerd
gemonitord/ gehandhaafd/ periodiek
geëvalueerd

3

Processen ten
behoeve van
interactie en
samenwerking

Niet aanwezig

Belang van processen t.b.v. Processen en standaarden zijn
interactie en samenwerking aanwezig, maar niet specifiek
wordt onderkend
voor data in de Value Chain

Processen en standaarden zijn aanwezig,
specifiek voor managen van data in de
Value Chain met externe partners

Ze worden effectief gecommuniceerd,
gemonitord, gehandhaafd en periodiek
geëvalueerd

4

Overeenkomsten
betreffende het
Niet aanwezig
dienstverleningsnivea
u (SLA)

Belang van SLA’s wordt
onderkend

SLA’s zijn aanwezig, maar niet
compleet

SLA’s zijn aanwezig, compleet, maar
worden nog niet volledig effectief
gecommuniceerd/ gemonitord/
gehandhaafd/ periodiek geëvalueerd

SLA’s zijn aanwezig, compleet en worden
nageleefd. Ze worden effectief
gecommuniceerd, gemonitord, gehandhaafd en
periodiek geëvalueerd

5

Overeenkomsten
betreffende het
Niet aanwezig
delen van data (DSA)

Belang van DSA’s wordt
onderkend

DSA’s zijn aanwezig, maar niet
compleet

DSA’s zijn aanwezig, compleet, maar
worden nog niet volledig effectief
gecommuniceerd/ gemonitord/
gehandhaafd/ periodiek geëvalueerd

DSA’s zijn aanwezig, compleet en worden
nageleefd. Ze worden effectief
gecommuniceerd, gemonitord, gehandhaafd en
periodiek geëvalueerd

6

Mate van controle
over de data

Niet bepaald

Belang wordt onderkend

Wordt bepaald, maar niet
compleet

Zowel controle als toegang tot de data
wordt bepaald en vastgelegd. Worden nog
niet effectief gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/ periodiek
geëvalueerd

Zowel de controle als de toegang tot de data
wordt bepaald en vastgelegd. Worden effectief
gecommuniceerd/ gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

7

Type van data deling Niet bepaald

Belang wordt onderkend

Wordt bepaald en vastgelegd,
maar niet compleet

Het type van data deling wordt bepaald en
vastgelegd. Wordt nog niet effectief
gecommuniceerd/ gemonitord/
gehandhaafd/ periodiek geëvalueerd

Het type van data deling wordt bepaald en
vastgelegd. Wordt effectief gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/ periodiek
geëvalueerd

8

Karakteristiek van
data deling

Niet bepaald

Wordt bepaald bij enkele
initiatieven

Wordt bepaald bij het gros van
de initiatieven

De karakteristiek van data deling wordt
bepaald en vastgelegd. Wordt nog niet
effectief gecommuniceerd/ gemonitord/
gehandhaafd/ periodiek geëvalueerd

De karakteristiek van data deling wordt
bepaald en vastgelegd. Wordt effectief
gecommuniceerd/ gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

9

Coördinatie
mechanisme

Niet aanwezig

Belang wordt onderkend

Zijn aanwezig, maar niet
compleet

Coördinatie mechanismen worden bepaald
en vastgelegd. Worden nog niet effectief
gecommuniceerd/ gemonitord/
gehandhaafd/ periodiek geëvalueerd

Coördinatie mechanismen worden bepaald en
vastgelegd. Worden effectief
gecommuniceerd/ gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

Belang wordt onderkend

Wordt op ad-hoc wijze bepaald
en mist ondersteunend proces.

Wordt bepaald en vastgelegd, inclusief
taken en verantwoordelijken. Worden nog
niet effectief gecommuniceerd/
gemonitord/ gehandhaafd/ periodiek
geëvalueerd

Wordt bepaald en vastgelegd, inclusief taken
en verantwoordelijken. Worden effectief
gecommuniceerd/ gemonitord/ gehandhaafd/
periodiek geëvalueerd

1

10

Data eigenaarschap

Niet bepaald
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