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Woord Vooraf 

 

Na mijn bachelor opleiding Toegepaste Informatica aan Hogent was mijn honger om te 

studeren nog niet gestild. Ik besliste om verder te studeren en koos voor Industriële 

Wetenschappen ICT in een school dichter bij huis. Deze masterproef is de kroon op het 

werk van 2,5 jaar studeren en hard werken. 

 

In dit werk staat COBIT v5.0 centraal. Hoewel dit een Engelstalig raamwerk is wordt deze 

masterproef in het Nederlands geschreven. Hierdoor is er niet altijd een Nederlandstalig 

equivalent voor een Engelstalige term. Ik heb geprobeerd om voor iedere Engelstalige 

term een zo goed mogelijk eenduidig Nederlandstalig woord te vinden. 

 

Deze masterproef is geen vergelijking tussen COBIT v5.0, eerdere versies van COBIT of 

andere raamwerken. Hierdoor worden de termen COBIT v5.0, COBIT en het raamwerk 

door elkaar gebruikt. Allen zullen telkens verwijzen naar de nieuwste versie van het 

raamwerk, namelijk COBIT v5.0. 

Het doel van deze masterproef bestaat eruit om de theoretische fundamenten van dit 

raamwerk te onderzoeken. 

 

Graag wil ik mijn promotor bedanken voor de begeleiding en de juiste weg die hij mij 

heeft laten ingaan. Ook wil ik nog een dankbetuiging brengen aan iedereen die mij heeft 

gesteund tijdens deze masterproef. 

 

 

 

 

 

Waregem, januari 2014 

Kevin Van De Ginste 
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Samenvatting 

Informatie is in ondernemingen een heel belangrijke bron van ondernemingsmiddelen 

geworden. Doordat informatie geavanceerder wordt is de vraag naar een systeem om 

deze te beheren, beveiligen en controleren steeds groter. Om dit tegemoet te komen 

wordt gebruik gemaakt van verscheiden raamwerken. Eén van deze raamwerken is COBIT 

v5.0. In dit werk wordt, waar kan, gefocust op informatieveiligheid, dit om de scope van 

de masterproef te beperken. 

COBIT zorgt voor het gestructureerd plannen, inrichten en controleren van een 

informatiesysteem in een onderneming. Hoewel COBIT een veel gebruikt raamwerk is, 

krijgt het vanuit de academische wereld kritiek dat er geen theoretisch fundamenten zijn 

gelegd. 

In de masterproef wordt op zoek gegaan naar deze theoretische fundamenten. Hiervoor 

wordt de nieuwste versie van het raamwerk, COBIT v5.0, gekoppeld aan drie IS-

theorieën: Stakeholder theorie, Principaal Agent theorie en het Technology Acceptance 

Model. De eerste twee theorieën werden gekozen omdat deze vanzelfsprekend aanwezig 

lijken te zijn in het raamwerk. De derde werd gekozen omdat de menselijke factor in 

COBIT onderschat lijkt te worden. 

In dit onderzoek werden de drie IS-theorieën ontleed in hun basis componenten. Dit 

gebeurde aan de hand van de classificatie methode van Gregor. Eenmaal de theorieën 

ontleed, werden de vijf basisprincipes van het raamwerk gekoppeld aan de componenten 

van de theorieën. Vervolgens werden ook enkele processen en doelen van COBIT 

gekoppeld aan de theorieën. 

Uit het onderzoek blijkt dat vooral lagere type theorieën (volgens de classificatie van 

Gregor) aanwezig zijn in het raamwerk. Dit komt vooral door het ontbreken van enkele 

componenten in lagere type theorieën. Hierdoor is sneller voldaan aan de constructies van 

een theorie. Uit de resultaten blijkt dat de Stakeholder theorie en Principaal Agent theorie 

aanwezig zijn in het COBIT raamwerk. Ook laat TAM gedeeltelijk zijn aanwezigheid 

merken. Maar doordat COBIT niet bewust op deze theorieën is gebouwd is geen enkele 

van de drie onderzochte theorieën volledig aanwezig in het raamwerk. 

Ook zijn de doelen die het bestuur van een onderneming uitzet voor een deel 

verantwoordelijk voor de aanwezigheid van theorie. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid 

voor de aanwezigheid van theorie niet enkel bij de organisaties die raamwerken maken, 

maar ook bij de doelen die een bestuur vooropstelt. Wel kunnen de makers van 

raamwerken zorgen dat sommige doelen worden gefavoriseerd en het bestuur zich 

hiervan bewust is. 

Door het antwoord te zoeken op de onderzoeksvraag rezen veel nieuwe vragen op. Welke 

theorieën (volledig) zijn er nog aanwezig in het raamwerk? Kan COBIT worden aangepast 

zodat een theorie volledig toegepast wordt? Zou er een nieuw raamwerk moeten worden 

gebouwd met theorieën als basis? Is deze methodiek bruikbaar op andere raamwerken?  
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I. INTRODUCTION 

Information is gold for an enterprise. Still many enterprises’ 

information security level is not sufficient. New technological 

evolutions can well be used benign as malicious. So the first 

measure an enterprise can take is to install a security policy 

and make sure the stakeholders are aware. To be able to do 

this, several frameworks exist. One of them is COBIT v5.0, 

this framework was released by ISACA in 2012. Although 

this framework is generally accepted, it is created by 

practitioners. Thus critic rises from the academic community. 

In section 2 I will focus on the basic principles of the 

framework. Section 3 contains some theories that could be 

present in COBIT. Section 4 contains how theory matching 

has been done and the last section, section 5, contains the 

conclusion of the research. 

II. COBIT V5.0 [1, 2] 

The COBIT framework defines generic processes for the IT 

governance and management. All processes exist out of in- 

and output, key process activities, goals and metrics. 

COBIT makes use of five basic principles to reach enterprise 

goals. The five basic principles can be seen in Figure 1. 

 

Figure 1. COBIT v5.0 Principles 

A. The five basic principles 

Meeting Stakeholders Needs— an enterprise exists to 

create value for its owners (shareholders). This is done by 

optimizing the risks and costs of resources. In this way value 

is created for the shareholders. 

Covering the Enterprise end-to-end— COBIT v5.0 can 

be integrated in any type of governance system. 

Applying a Single Integrate Framework— ISACA has 

made sure that COBIT v5.0 leans toward other standards and 

frameworks. In this way COBIT is the only framework to 

which an enterprise has to turn to implement an Information 

Management System. 

Enabling a Holistic Approach— COBIT divides enablers 

into 7 categories. These determine individually and 

collectively whether something will work. Each enabler 

requires input delivered by other enablers and in turn delivers 

output to other enablers. 

Separating Governance from Management— ISACA 

ensured the separation of powers by dividing COBIT in five 

domains. Four domains (APO, BAI, DSS and MEA) are 

meant for the management and the last one is meant for the 

governance (EDM). 

III. THEORIES 

A. Stakeholder Theory 

This theory identifies the stakeholders of an enterprise. A 

stakeholder is an individual or group that has influence on the 

enterprise. A stakeholder in its most primitive form is a 

shareholder but can exist of much more. Also customers, 

employees, suppliers, competition, etc. can be stakeholders of 

the enterprise. With this theory three questions rise: 

(1) Who are the stakeholders? 

(2) What do they want? 

(3) How are they going to try to get it? 

The answer on the first question can be found in the work of 

Mitchel et. Al. [3]. In this research stakeholders are identified 

by three key attributes that lead to 8 groups of stakeholders. 

The answer to second question is numerous and many 

studies exist on this topic. 

The third question is answered by Frooman [4], he describes 

two paths (direct and indirect) and two strategies (withholding 

& usage) stakeholders use to achieve their want. 

B. Principal Agent Theory 

The positivism Principal Agent Theory is proposed by 

Jensen & Meckling [5] and further developed by Eisenhardt 

[6]. The theory is directed at the ubiquitous agency 

relationship, in which one party (the principal) delegates work 

to another (the agent), who performs that work. Agency 

theory is concerned with explaining two problems that can 

occur in agency relationships. The first is the agency problem 

that arises when (a) the desires or goals of the principal and 

agent conflict and (b) it is difficult or expensive for the 

principle to verify what the agent is actually doing. 

The problem here is that the principal cannot verify that the 

agent has behaved appropriately. The second is the problem of 

risk sharing that arises when the principal and agent have 
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different attitudes towards risk. Here the problem is that the 

principle and the agent may prefer different actions because of 

the different risk preferences. 

C. Technology Acceptance Model 

The last theory that is looked into is the Technology 

Acceptance Model (TAM) [7-9]. There are three versions of 

the model, the original developed by Davies et al. [9] lies at 

the basis of all. TAM is an adaption of the Theory of 

Reasoned Action (TRA). TRA tries to explain how a person 

will act in general. TAM goes a bit further, TAM tries to 

explain and predict the user acceptance of technology. TAM 

makes use of the variables Perceived Usefulness (U) and 

Perceived Ease of Use (E) to determine a person’s Attitude 

Toward Using technology (A). A and U combined will 

determine the Behavioural Intention to Use (BI). The BI will 

then determine if a person will use or dismiss a technology as 

seen on Figure 2. 

 
Figure 2. Technology Acceptance Model. 

D. Method of S. Gregor 

In this thesis theories are first classified by the method of S. 

Gregor [10] this method is used because it makes the theories 

components visible. Gregor distinguishes five theory types. 

1. Analysis, says what is. The theory does not extend beyond 

analysis and description. No causal relationships among 

phenomena are specified and no predictions are made. 

2. Explanation, says what is, how, why, when and where. 

The theory provides explanations but does not aim to 

predict with any precision. There are no testable 

propositions. A theory for understanding. 

3. Prediction, says what is and what will be. (not why) The 

theory provides predictions and testable propositions but 

does not have well-developed justificatory causal 

explanations 

4. Explanation and prediction, says what is, how, why, when, 

where and what will be. Provides predictions and has both 

testable propositions and casual explanations 

5. Design and action, says how to do something. The theory 

gives explicit prescriptions (e.g. methods, techniques, 

principles of form and function) for constructing an 

artefact 

II. MATCHING THEORETICAL COMPONENTS TO COBIT 

Stakeholder theory and PAT were classified as type two 

theories. TAM was classified as a type four theory. Once the 

theory components were known they are matched with the 

five COBIT principles, five processes and four IT-related 

goals. 

The level to which a theory is intertwined with a part of 

COBIT is expressed in an elementary capability model. This 

is shown in Table 1 for the first COBIT principle and the 

stakeholder theory. ‘F’ means fully present, ‘L’ means 

present. 

 

 

 

Table 1. Matching between COBIT and Stakeholder theory. 
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III. RESULT 

The results were very revealing. Especially Stakeholder 

theory and PAT were present in the framework. Although 

some components were present none of the theories were 

fully. This is normal knowing COBIT wasn’t built on the 

theories. The results also revealed that the IT-related goals 

had their influence on the presence of theory in the enabling 

processes. 

IV. CONCLUSION 

Although COBIT wasn’t built on theories, it seems that they 

are present, not fully but enough to be noticed. It also seemed 

that lower theory types are more present such as SHA en 

PAT. 

When the goals influence the presence of a theory, it will 

not always be in the frameworks power to obtain the full 

presence of a theory. In this case it will be the governance that 

decides which goals that have to be active and in that manner 

which theories that will be present.  

I hope this work will be a spark for many further research. 
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Inleiding 

Informatie en de beveiliging ervan zijn belangrijk voor een onderneming. Toch valt vast te 

stellen dat veel ondernemingen nog onvoldoende aandacht besteden aan 

informatieveiligheid. Nieuwe technologische evoluties kunnen zowel positieve als 

negatieve implicaties hebben voor ondernemingen. Dit is zeker waar voor 

informatieveiligheid. 

Een eerste stap die ondernemingen kunnen zetten, is het opstellen van een informeel of 

formeel informatieveiligheidsbeleid en er zorg voor dragen dat betrokken partijen 

(stakeholders) ingelicht en volledig bewust gemaakt worden van de problematiek 

(awareness). 

Om dit op een effectieve1 en efficiënte2 wijze te kunnen realiseren bestaan er reeds 

verscheidene raamwerken3 (COBIT 5.0, ITIL, ISO27000, …). Deze raamwerken 

behandelen de meest relevante aspecten van informatieveiligheid. 

Deze masterproef zal vooral ingegaan op het raamwerk van ISACA, COBIT v5.0. Dit 

raamwerk biedt niet enkel ondersteuning voor informatieveiligheid. COBIT gaat veel 

breder en biedt ook voor IT Governance4 en IT Management5 de nodige ondersteuning. 

COBIT v5.0 is daardoor een zeer omvangrijk systeem geworden. Deze masterproef richt 

zich naar de basisprincipes van het raamwerk, de veiligheid-gerelateerde processen en 

een aantal geselecteerde IT-doelen gesteld in COBIT. 

In 2012 werd de nieuwste versie, COBIT v5.0, op de markt gebracht. Dit raamwerk kwam 

grotendeels tot stand door praktijkmensen en is dus een empirisch systeem. Hoewel de 

samenstelling van het raamwerk op een zeer rigoureuze wijze tot stand kwam, krijgt het 

raamwerk in academische middens slechts beperkt krediet. De voornaamste reden 

hiervan is dat er in COBIT weinig theoretische fundamenten zijn gelegd die kunnen 

verklaren en voorspellen. COBIT is dus eigenlijk een louter empirisme. 

In deze masterproef wordt op zoek gegaan naar IS-theorieën6 die van toepassing kunnen 

zijn op COBIT v5.0. De masterproef is als volgt gestructureerd. 

Hoofdstuk 1 bevat de literatuurstudie. Dit hoofdstuk bevat een kort overzicht van het 

COBIT v5.0 raamwerk en enkele bestudeerde IS-theorieën. In dit hoofdstuk wordt ook 

een classificatie methode voor IS-theorieën aangereikt. 

  

                                           
1 Effectiviteit (NL): wordt een doelstelling gehaald? 
2 Efficiëntie (NL): wordt een doelstelling op een goede manier gehaald? 
3 Raamwerk (Nl.): een gestructureerd plan of basis van een project. 
4 IT Governance (EN): het bestuur, vertegenwoordigd de eigenaars, deze stellen het management aan. 
5 IT Management (EN): beheren de onderneming, aangesteld door het bestuur. 
6 IS-theorie (NL): een theorie die ontstaan is uit informatie systemen. 
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Hoofdstuk 2 bevat de classificatie van de drie IS-theorieën volgens de methode van S. 

Gregor (2006). Ook bevat dit hoofdstuk drie tabellen die een koppeling tussen de 

theorieën en componenten van COBIT v5.0 bevatten. De onderdelen van COBIT die 

worden gekoppeld aan de IS-theorieën zijn de vijf basisprincipes, vijf processen en vier 

doelen. 

In Hoofdstuk 3 worden de resultaten uit Hoofdstuk 2 samengebracht en besproken. 

Het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 4 bevat de conclusie en verder onderzoek. In dit 

hoofdstuk wordt de conclusie gevormd en worden ook verdere onderzoeksmogelijkheden 

besproken die kunnen bijdragen aan het onderzoek.  
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Hoofdstuk 1  Literatuurstudie 

1.1 Cobit v5.0, het raamwerk 

1.1.1 Algemeen 

Zoals in de inleiding al vermeld, is COBIT v5.0 een raamwerk voor het gestructureerd 

plannen, inrichten en controleren van een informatiesysteem in een onderneming. 

COBIT werd voor het eerst vrijgegeven door ISACA in 1996 en is momenteel aan zijn 

vijfde editie. 

Het COBIT v5.0 raamwerk definieert generische processen voor IT management en 

bestuur. Door coherent en oordeelkundig processen te definiëren voor zowel het 

management als het bestuur, zorgt het raamwerk ervoor dat er een gelijke koers ontstaat 

tussen de business en IT, IT Alignment, (De Haes and Van Grembergen, 2009). 

Ieder proces bestaat uit: in- en uitvoer, sleutelprocesactiviteiten, doelen, meetregels, 

deelprocessen en gerelateerde referenties. De maturiteit van ieder proces wordt via een 

bekwaamheidsmodel beoordeeld (Van Looy, 2012). 

COBIT v5.0 telt 37 processen die in vijf domeinen worden ondergebracht. Hiervan zijn er 

vier managementdomeinen en één bestuursdomein. De managementdomeinen zijn: ‘Align 

Plan and Organise’ (APO), ‘Monitor Evaluate and Asses’ (MEA), ‘Build Acquire and 

Implement’ (BAI), ‘Deliver Service and Support’ (DSS) en dan is er nog het bestuurs-

domein ‘Evalute, Direct and Monitor’ (EDM). 

1.1.2 Het raamwerk 

In COBIT v5.0 worden vijf basisprincipes voorzien die een onderneming bijstaan om hun 

doelen te bereiken en waarde te creëren met behulp van IT (ISACA, 2012a, ISACA, 

2012b).  

De vijf principes zijn (cf. Figuur 1.): 

1. Noden van de Belanghebbende (Meeting Stakeholder Needs) 

2. Processen van Start tot Start (Covering Enterprise End-to-end) 

3. Eén Geïntegreerd Raamwerk (Applying a Single Integrated Framework) 

4. Een Holistische Benadering (Enabling a Holistic Approach) 

5. Scheiding Bestuur en Management (Seperating Governance From Management) 
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Figuur 1. De 5 basisprincipes van COBIT v5.0. 

 

Noden van de Belanghebbende 

De bestaansreden van ondernemingen is om waarde te creëren voor de eigenaars (Coase, 

1937, Penrose, 1959). Dit kan onder meer gebeuren door enerzijds investeringen in IT te 

laten renderen waardoor er voordelen ontstaan maar anderzijds door het optimaliseren 

van de kosten en risico’s (Porter and Millar, 1985). 

Om de vooropgestelde doelen van het bestuur te halen voorziet COBIT v5.0 al de nodige 

enablers7. 

Omdat iedere onderneming verschillende doelen heeft, maakt COBIT v5.0 gebruik van 

een watervalmodel. Via dit model worden globaal strategische doelen omgezet in 

beheersbare en specifiek IT-gerelateerde doelen. De IT-gerelateerde doelen kunnen 

vervolgens worden bereikt met specifieke COBIT-processen. 

Hiermee weet het management precies wat het moet doen en welke processen aanwezig 

moeten zijn in de onderneming. 

Binnen dit basisprincipe identificeert COBIT ook interne en externe belanghebbenden. Dit 

zijn de leveranciers, werknemers, eigenaars, … 

Wanneer in de context van het COBIT-raamwerk belanghebbende buiten dit basisprincipe 

wordt gebruikt, wordt er meestal verwezen naar de eigenaars van de onderneming. 

  

                                           
7 Enablers (EN): Dit bevat alles die een onderneming kan toelaten om zijn doelen te halen. 
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Processen van Start tot Start 

COBIT v5.0 houdt rekening met alle relevante interne en externe IT-services en 

bedrijfsprocessen. Hierdoor maakt het raamwerk het mogelijk om elke bestuursvorm te 

integreren. End-to-End is een term uit Business Process Management en betekent dat elk 

proces in principe moet starten bij de klant (vraag/demand) en eindigen bij de klant (de 

aanlevering). 

Eén Geïntegreerd Raamwerk 

ISACA zorgt ervoor dat COBIT v5.0 het enige raamwerk is waar een onderneming zich 

naar hoeft te wenden om een informatiesysteem te implementeren, onderhouden, 

controleren en wijzigen. Dit wordt gerealiseerd door COBIT v 5.0 te laten aanleunen bij 

andere relevante standaarden en raamwerken (Winniford et al., 2009) (cf. Figuur 2). 

 
Figuur 2. Aanleunende standaarden bij COBIT v5.0. 

 

Een Holistische Benadering 

Efficiënt en effectief bestuur en management hebben nood aan een holistische aanpak. 

Hierbij moet rekening worden gehouden met een aantal op elkaar inwerkende 

componenten. Hiervoor voorziet COBIT v5.0 zeven categorieën van enablers. Deze 

enablers maken het mogelijk om een managementsysteem te implementeren dat de 

volledige organisatie omvat. 

  



  6 

Scheiding Bestuur en Management 

De scheiding der machten. Dit is het laatste principe van COBIT v5.0, dat zorgt voor een 

duidelijk onderscheid tussen het management en het bestuur. Dit principe heeft alvast 

een theoretische grondvest in de PAT (Jensen and Meckling, 1976) wat meteen een 

aanzet geeft om COBIT hieraan te onderwerpen. 

Het bestuur geeft meestal de richting aan waar een onderneming naar toe gaat, terwijl 

het management moet zorgen dat de onderneming op koers blijft voor de uitgezette 

richting. 

Hierbij kan het bestuur gezien worden als de rederij van een cruiseschip dat de havens 

uitstippelt en waarbij het management de kapitein van het schip is. 

COBIT v5.0 is hiervoor verdeeld in één bestuurs-domein (EDM) en vier management-

domeinen (APO, BAI, DSS, MEA). Voor ieder domein zijn een aantal specifieke processen 

gedefinieerd. (cf. Figuur 3.) 

Een overzicht van de 37 processen in hun domein zijn te zien in Figuur 3. 

 
Figuur 3. De 37 COBIT v5.0 processen in hun domein. 
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1.1.3 APO 13 Manage Security 

APO 13 is één van de 37 processen van COBIT v5.0. APO 13 bestaat uit drie 

deelprocessen. Omdat APO13 het eerste proces is waar deze masterproef zich op richt 

wordt het hier in detail uitgelegd. (Ieder enabler proces maakt gebruik van dezelfde 

structuur.) 

Proces identificatie 

Dit is het eerste onderdeel van een proces en bestaat uit: (cf. Figuur 4.): 

 Het proces label, het prefix van het domein en het domein nummer. 

 Proces naam, een korte beschrijving die het hoofddoel van het proces aanduidt. 

 Proces gebied, dit kan bestuur of management zijn. 

 De domeinnaam, dit is het domein waar het proces bij hoort. 

 
Figuur 4. Proces identificatie. 

Procesbeschrijving en Procesdoelbepaling 

De procesbeschrijving (Process Description) geeft een overzicht van wat het proces doet 

en hoe het proces zijn doel wil bereiken (de Procesdoelbepaling of Process Purpose 

Statement). 

Het doel van APO13 is het definiëren, beheren en controleren van een 

informatieveiligheidssysteem. Dit heeft als doel de impact van een beveiligings-incident 

binnen de risicohonger van de onderneming te houden. (cf. Figuur 5) 

 
Figuur 5. APO13 Proces beschrijving en doel. 

IT-gerelateerde doelen en meetregels 

De IT gerelateerde doelen die door het proces worden ondersteund worden hier 

opgesomd. De meetregels dienen om te controleren of de doelen worden gehaald, verder 

staan er enkele beschreven. 

Bij APO13 is het eerste IT-doel: ondersteuning bieden bij het conform maken van het 

systeem met externe wetgeving. Meetregels hiervoor zijn de kost van een niet conform 

systeem (boetes), aantal uitgegeven problemen naar het bestuur of imagoschade, graad 

van dekking van de naleving. (cf. Figuur 6) 

Het tweede IT-doel is het beheren van de zakelijke risico’s. Enkele meetregels voor dit 

doel zijn het percentage van kritische business-processen, IT-services en IT gemachtigde 
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programma’s die worden opgenomen in de risico beoordeling, frequentie van het 

bijwerken van het risico profiel, percentage van de beoordeling van het IT-risico.  

Als derde doel worden de transparantie van de IT-kosten, voordelen en risico’s bepaald. 

Ook hier enkele meetregels: de tevredenheid van de sleutel belanghebbenden in het 

begrijpen van de transparantie en accuraatheid van financiële IT-informatie en 

percentage van IT-services die duidelijk de operationele kosten en verwachte voordelen 

geven. 

Het vierde en voorlaatste doel is de beveiliging van informatie, infrastructuur en 

applicaties. Terug enkele meetregels van dit doel: aantal IT-services met uitstekende 

beveiligingsmaatregelen, aantal incidenten die financieel verlies, onderbreking van de 

werking van de onderneming of imagoschade veroorzaken. 

Het laatste IT gerelateerde doel van APO13 is het leveren van programma’s op tijd, 

binnen budget en met de nodige vereisten inzake kwaliteit. Hiervoor kunnen meetregels 

(metrics) worden gebruikt zoals: het aantal programma’s en projecten die op tijd binnen 

het budget worden opgeleverd, percentage van de belanghebbenden die tevreden zijn 

met de kwaliteit van programma’s en projecten, kosten om een applicatie te onderhouden 

tegenover de algemene IT kost. 

 
Figuur 6. APO 13 IT gerelateerd doel. 

Procesdoelen en meetregels 

Een proces bestaat ook uit een aantal specifieke doelen. Deze worden gegeven in de 

procesdoelstellingen (Process Goals). 

De procesdoelen en een beperkt aantal voorbeelden van meetregels worden hieronder 

gegeven. 

Voor APO13 is het eerste doel de IT gerelateerde risico’s identificeren, analyseren, 

beheren en melden. De meetregels die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn de graad 

van zichtbaarheid en herkenning in de huidige omgeving, het percentage van audits, 

gebeurtenissen en trends die worden bewaart. 

Het tweede doel bestaat eruit om te zorgen dat een volledig en actueel risico profiel 

bestaat. Dit is te meten door het percentage van sleutel processen die in het risico profiel 

worden opgenomen en de volledigheid van de opgenomen eigenschappen en waarden in 

het risico profiel. 
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Het voorlaatste doel is zorgen dat alle belangrijke risicomanagement acties worden 

gecontroleerd en beheerd. Een meetregel is het aantal significante incidenten die niet 

werden geregistreerd en opgenomen in het risico management portfolio. 

Het laatste proces-doel van de APO13 is het effectief implementeren van de 

risicomanagement acties. De twee meetregels die COBIT hiervoor voorstelt zijn: het 

percentage van het aantal risico-planningen die effectief worden uitgevoerd zoals geplant 

en het aantal maatregelen die het restrisico niet verlagen. 

Een overzicht van alle procesdoelen en meetregels is te vinden in figuur 7. 

 
Figuur 7. APO 13 proces doelen en metrieken. 

RACI-kaart 

Deze kaart is een voorstel van verschillende verantwoordelijkheidsniveaus van rollen in 

een onderneming. Voor ieder proces in COBIT wordt een RACI-kaart opgesteld. 

De IT-rollen worden iets lichter weergegeven dan de overige rollen binnen een 

onderneming. In de RACI-kaart zijn volgende verantwoordelijkheidsniveaus te 

onderscheiden (cf. Figuur 8.): 

 R(esponsible) – Wie moet voor de uitvoer zorgen? Dit zijn de rollen die het 

grootste operationele werk voor hun rekening zullen nemen om de doelen te 

halen. 

 A(ccountable) – Wie is verantwoordelijk voor het succes van de taak? Dit legt de 

hoofdverantwoordelijkheid bij de rol die moet zorgen dat het proces wordt 

volbracht. 

 C(onsulted) – Wie geeft er input? Dit zijn de sleutelrollen die voor input moeten 

zorgen. Wel moeten de verantwoordelijken zelf contact opnemen met deze rollen. 

 I(nformed) – Wie moet op de hoogte worden gehouden? 
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Figuur 8. APO13 RACI kaart. 

 

Voor APO 13 ligt de hoofdverantwoordelijkheid voor alle drie de deel processen bij de 

Chief Information Security Officer. De uitvoerende taken gebeuren vooral door de Chief 

Information Officer, head IT information en de information security manager. Op 

strategisch niveau moet het stuurcomité (Strategy executive commitee) op de hoogte 

worden gehouden net zoals de business executives. 

Gedetailleerde beschrijving van een proces 

Elk proces bevat één of meerdere deelprocessen. In onderhavig voorbeeld van het proces 

APO13 zijn er drie deelprocessen.  

Figuur 9 geeft weer hoe het tweede deelprocessen APO13.02 wordt voorgesteld in COBIT. 

Voor ieder deelproces worden de titel en beschrijving gegeven, in- en uitvoer met 

indicatie van bestemming, oorsprong en de activiteiten voor verdere acties. 

Wanneer er ‘internal’ bij output staat is de uitvoer bestemd voor een deelproces binnen 

hetzelfde hoofdproces. 

Het eerste deelproces richt zich er vooral op om een ISMS te starten en te onderhouden. 

Het tweede deelproces zorgt voor een risico plan. Tot slot zorgt het derde deelproces voor 

controle. 



  11 

 
Figuur 9. APO13.02 Define and manage an information security risk treatment plan. 

APO 13.02 is het enige COBIT proces waarvoor de output gebruikt wordt voor alle 

processen (zowel voor bestuurs- als management processen). 

Gerelateerde Referenties 

Omdat COBIT een ‘single integrated framework’ is, wordt voor ieder proces gerelateerde 

referenties gegeven. Voor APO13 is dit onder andere ISO27000, dit raamwerk focust zich 

volledig en enkel op informatieveiligheid en geeft duidelijk weer hoe iets gedaan kan 

worden, daar waar COBIT duidelijk zegt wat er gedaan kan worden (ISO, 2011) (cf. 

Figuur 10). 

 
Figuur 10. Gerelateerde referenties van APO 13.  
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1.1.4 Overige processen 

Hier worden kort enkele processen besproken die later in de masterproef gekoppeld 

zullen worden aan IS-theorieën. 

Omdat voor ieder proces de structuur van 1.1.3 wordt gevolgd, zal enkel de 

procesbeschrijving en procesdoelbepaling van de processen worden gegeven. 

BAI06 Manage Changes 

Dit proces heeft als doel alle veranderingen op een gecontroleerde manier uit te voeren. 

Dit zijn onder andere standaard-veranderingen en onderhoud in noodgevallen. Hiervoor 

worden standaarden en procedures, impact beoordelingen, prioriteren en autorisatie 

methodes gebruikt. 

De doelbepaling is het mogelijk maken van snelle en betrouwbare wijzigingen en het 

beperken van het risico van een negatieve invloed op de stabiliteit en integriteit van een 

veranderde omgeving. 

DSS05 Manage Security Services 

Dit proces zorgt voor een bescherming van voldoende hoog niveau. Het niveau van 

informatieveiligheid ligt binnen de risicohonger van de onderneming in overeenstemming 

met het formeel en informeel veiligheidsbeleid. 

De doelbepaling is het minimaliseren van de zakelijk impact op operationele 

informatieveiligheid. 

MEA03 Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements 

MEA03 zorgt consensus tussen externe wetgeving, regelgeving en standaarden met de 

IT-processen en IT-ondersteunde zakelijke processen. Ook geeft dit proces zekerheid aan 

conformiteit met de externe wetgeving, regelgeving en standaarden. 

De doelbepaling is ervoor zorgen dat de onderneming overeenstemt met alle externe 

vereisten. 

EDM03 Ensure Risk Optimisation 

EDM03 zorgt ervoor dat de risicohonger en tolerantie van de onderneming worden 

begrepen en gecommuniceerd. Ook identificeert dit proces het risico die verband heeft 

met de waarde van de onderneming bij gebruik van IT. 

De doelbepaling van dit bestuursproces is er voor zorgen dat IT gerelateerd risico niet 

boven de risicohonger van een onderneming gaat. De impact van IT-risico naar de 

waarde van de onderneming wordt geïdentificeerd. 
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1.1.5 Een kritische noot 

Ondanks de lofzang voor COBIT valt hier en daar een noot van kritiek te horen. 

De grootste kritiek zit vervat in de onderzoeksvraag van deze masterproef. Vanuit 

academisch hoek krijgt COBIT kritiek dat deze niet theoretisch genoeg is onderbouwd. 

(Devos et al., 2012b, Devos et al., 2012a) 

Maar ook vanuit de praktijk hoort men kritiek (von Solms, 2005, Mataracioglu and Ozkan, 

2010). Zo geeft COBIT duidelijk weer wat er moet gebeuren. Dit is goed voor auditors en 

risicomanagers, maar het geeft niet weer hoe het moet gebeuren. Dit is waar IT-

managers naar vragen. De oplossing van COBIT voor dit laatste probleem is opgelost door 

COBIT v5.0 een ‘Single Integrated Framework’ te maken. Hierdoor worden de voordelen 

van een ISO-standaard, die zegt hoe je iets moet doen maar niet wat, opgenomen in het 

raamwerk. Op deze manier zijn bijvoorbeeld de ISO 27000 standaard en COBIT v5.0 

complementair voor informatie veiligheid (Nastase et al., 2009). 
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1.2 Theorieën 

Het doel van deze masterproef is het onderzoeken van de theoretische fundamenten van 

het COBIT v5.0 raamwerk. 

Dit kan niet zonder enkele IS-theorieën naar voor te schuiven. Er bestaat een lijst van 

verschillende theorieën die in het verleden al werden gebruikt voor wetenschappelijk 

onderzoek naar informatiesystemen (Schneberger et al., 2013). Deze WIKI werd 

opgesteld en wordt onderhouden als een continu project uit het IS PhD Preparation 

Program van de Marriott School of Management van de Brigham Young University. Deze 

WIKI is een goede bron waar een onderzoeker zich kan oriënteren bij het zoeken van 

theoretische fundamenten bij IS fenomenen. Ten einde onze literatuurlijst niet al te zeer 

te belasten verwijzen we voor meer details aangaande de gekozen theorieën naar deze 

WIKI, alwaar de wetenschappelijke referenties te vinden zijn. 

Er worden drie IS-theorieën naar voorgeschoven. Dit zijn: de Stakeholder theorie, 

Principaal Agent theorie en het Technology Acceptance Model. Deze drie theorieën zijn 

ook opgenomen in de voormelde WIKI.  

De keuze voor theoretisch grondslagen voor Cobit zijn niet willekeurig gebeurd. Er zijn 

een aantal evidente aanwijzingen die de keuze kunnen ondersteunen. Vooreerst is de 

Principaal Agent theorie dat reeds wordt voorgesteld als een hoeksteen van elke 

wetenschappelijke bevraging naar de bestaansreden van een bedrijf. Ook de stakeholder 

theorie kan vooropgesteld worden als een centrale theorie bij het geven van betekenis 

aan een informatiesysteem. Informatiesystemen worden recentelijk voorgesteld als 

ecosystemen waarbij diverse stakeholders een rol van betekenis spelen (Laudon et al., 

2012). 

TAM werd gekozen omdat bij een aantal onderzoekers het gevoel leeft dat de factor mens 

in vele ‘control’-gebaseerde raamwerken eerder een ondergeschikte rol speelt (Ghoshal, 

2005). Uit de literatuur blijkt ook dat informatiesystemen meer en meer vanuit een 

gedragsmatig perspectief wordt bestudeerd. De socio-technische benadering van 

informatiesystemen is daar een exponent van (Avgerou et al., 2004). 

1.2.1 Stakeholder theorie 

Stakeholder8 theorie is een theorie die groepen en individuen identificeert die de 

belanghebbenden van een onderneming zijn (Frooman, 1999). Deze theorie beschrijft 

methodes die managers in staat stellen belanghebbende te identificeren, begrijpen en 

strategisch te gebruiken. 

Traditioneel zijn de aandeelhouders de eigenaars van een onderneming en heeft de 

onderneming de plicht om voor deze groep winst te genereren. Stakeholder theorie gaat 

verder, deze theorie voegt meerdere groepen van belanghebbenden toe, gaande van 

                                           
8 Stakeholder (EN): belanghebbende, groep of individu die invloed heeft op een onderneming 
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klanten en leveranciers tot werknemers, banken, politieke groepen, vakbonden en zelfs 

concurrenten. 

Bij Stakeholder theorie steken drie kernvragen de kop op (Frooman, 1999): 

1. Wie zijn de belanghebbenden? 

2. Wat willen de belanghebbenden? 

3. Hoe gaan belanghebbenden proberen hun wil op te leggen? 

Het onderzoek van Mitchell et al. (1997) geeft antwoord op de eerste vraag. In het 

onderzoek identificeren de auteurs zeven groepen van belanghebbenden en één groep 

geen-belanghebbenden, deze worden in een typologie voorgesteld (cf. Figuur 11). Tot 

welke groep een belanghebbende behoort, wordt bepaald door de drie sleutel attributen 

die hij kan bezitten. Een combinatie van deze drie attributen geven aan hoeveel aandacht 

het management aan een belanghebbende mag schenken. In Figuur 11 is hiervan een 

overzicht te zien. 

 
Figuur 11. Stakeholder typology. (Mitchell, Agle, and Wood, 1997) 

 

Voor het antwoord op de tweede kernvraag bestaan er verschillende schema’s. 

Waaronder een concreet t.o.v. een symbolisch, economisch t.o.v. sociaal, lokaal t.o.v. 

nationaal t.o.v. internationaal. Op deze vraag wordt niet dieper ingegaan in deze 

masterproef. 

Voor het antwoord op de derde kernvraag onderzocht Frooman (1999) verschillende 

strategieën waar belanghebbenden gebruik van maken. 
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Hierin schuift Frooman twee strategieën naar voor: 

1 Onthoudingsstrategie, bij deze strategie zal de stakeholder zijn resource 

onthouden. Op deze manier probeert de belanghebbende druk te leggen op een 

onderneming om zo het gedrag van de onderneming te wijzigen. Vb. werknemers 

die staken, leveranciers die weigeren te leveren, banken die niet meer lenen, … 

2 Gebruiksstrategie, bij deze strategie blijft een belanghebbende zijn resource 

aanbieden maar niet langer vrijblijvend, er zal iets tegen over staan. Vb. wanneer 

een klant minimale informatieveiligheid eist, een leverancier een minimale 

hoeveelheid van een bestelling. 

In het kort, een onthoudingsstrategie bepaalt of een onderneming nog de resources 

krijgt. Bij een gebruiksstrategie zal de belanghebbende zijn resource nog aanbieden maar 

onder voorwaarden. 

Frooman geeft in zijn onderzoek ook twee manieren per strategie die een 

belanghebbende kan gebruiken om zijn wil op te dringen. 

1 Direct, dit is wanneer de belanghebbende direct zijn kracht in de firma laat gelden. 

Vb. een staking. 

2 Indirect, dit is wanneer de belanghebbende via een omweg zijn doel probeert te 

halen. Vb. een concurrent die in een verbonden vennootschap de meerderheid 

probeert te kopen. 

Afhankelijk van waar de kracht ligt zal een belanghebbende een strategie en manier 

kiezen om zijn doel te halen (cf. Tabel 1). 

Tabel 1. Typologie van de Invloed strategieën 
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 d
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Is de belanghebbende afhankelijk van de onderneming? 

 Nee Ja 

Nee Indirecte onthouding/ 

lage afhankelijkheid 

Indirect gebruik/ 

Onderneming kracht 

Ja Directe onthouding/ 

Stakeholder kracht 

Direct gebruik/  

hoge afhankelijkheid 

 

In de tabel is te zien dat indirecte onthouding aangewezen is bij een lage afhankelijkheid 

vb. een concurrent die via negatieve reclame de consument probeert te beïnvloeden om 

niet meer voor de onderneming te kiezen. 
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Ook is te zien dat bij een hoge afhankelijkheid direct gebruik kan worden toegepast vb. 

een klant (technologie bedrijven, mode ketens) die aan zijn leverancier (Foxcom, Indische 

textiel industrie) beter arbeidsomstandigheden vraagt, maar niet dreigt om de handel stop 

te zetten. 

Wanneer de kracht bij de belanghebbende ligt kan er gebruik gemaakt worden van 

directe onthouding vb. staking bij werknemers. 

“I wish to surface here an assumption that I believe underlies all of 

stakeholder theory: stakeholder theory is about managing potential 

conflict stemming from divergent interests.” (Frooman, 1999)  

Met deze uitspraak van Frooman komen we dan ook naadloos in de volgende theorie, de 

‘Principal Agency theory’. 

1.2.2 Principaal Agent theorie 

De ‘agency theory’ verwijst naar een relatie waar sprake is van asymmetrische informatie 

(Jensen and Meckling, 1976). Dit is meestal een principaal9 die een taak naar een agent10 

delegeert. 

Voorbeelden van deze relatie zijn: werkgever-werknemer, raad van bestuur – 

management, minister-ambtenaar, leverancier-klant, cliënt-advocaat, … 

Agency theorie verklaart het verschil in houding en beslissingen van de agent en 

principaal. De theorie toont aan dat beide partijen vaak verschillende doelen hebben. 

Ongeacht de verschillende doelen hebben ze ook vaak een verschillende houdingen t.o.v. 

het risico.  

Doordat de principaal werk delegeert naar de agent, zal de agent een informatie- en 

kennisvoorsprong verkrijgen. De agent krijgt daarbij ruimte om buiten of zelfs tegen het 

belang van de principaal te dienen. 

Hierdoor ontstaan er twee problemen, (1) de doelen en verlangens van de principaal en 

agent zijn verschillend en (2) het is moeilijk of duur om te verifiëren wat de agent aan het 

doen is.  

In het werk van Eisenhard (Eisenhardt, 1989) brengt de auteur een stand van zaken. Ze 

stelt vast dat agency theorie wordt gedomineerd door twee complementaire stromen die 

antwoorden zoeken op de probleemstellingen. 

  

                                           
9 Principal (EN): een persoon of instantie die delegeert 
10 Agent (EN): een persoon of instantie die wordt gedelegeerd 
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Positivist Agency Theorie 

De focus bij deze stroming ligt op het identificeren van situaties waarin de principaal en 

de agent verschillende en/of conflicterende doelen hebben. Hierin worden vooral 

bestuurs-mechanismes bestudeert die de agent beperken in zijn zelf-beherend gedrag. 

Positivist theorie focust vooral op de relatie tussen de eigenaars en managers van grote 

publieke organisaties en ondernemingen.  

Principaal Agency Theorie 

Bij principaal agency theorie ligt de focus vooral op een algemene relatie tussen de 

principaal en de agent. (werknemer-werkgever, cliënt-advocaat, koper-verkoper, …) Dit in 

tegenstelling tot de positivist agency theorie waar de focus vooral op de relatie eigenaar-

CEO ligt. 

Beide stromingen erkennen dat verschillende partijen in een situatie met eenzelfde doel 

verschillende motivaties kunnen hebben. Dit kan leiden tot uiteenlopend gedrag. 

Ook is er altijd een deel van het doel conflicterend. Hierdoor is informatie altijd voor een 

deel asymmetrisch tussen de principaal en de agent. 

Uit het onderzoek van Eisenhardt blijkt ook dat er een aantal vaststellingen kunnen 

gebeuren (Eisenhardt, 1989). Zo zal een agent hoogstwaarschijnlijk de doelen van de 

principaal overnemen als zijn contract resultaatgericht is. Ook wanneer er een systeem 

beschikbaar is waarmee de principaal de agent kan controleren zal de agent de doelen 

van de principaal makkelijker overnemen. 

Deze theorie toont ook dat onzekerheid over de uitkomst een positieve invloed heeft op 

gedrag-gebaseerd contracten maar negatief is voor een relatie met een resultaatgericht 

contract. Doel conflict heeft een negatieve invloed op een gedrag gebaseerde relatie, 

maar een positieve invloed op resultaatgerichte contracten. Het meten van de uitkomst 

heeft een negatieve invloed op gedrag-gebaseerde contracten, maar een positieve invloed 

op resultaatgerichte contracten. 

1.2.3 Technology Acceptance Model (TAM) 

Een hardnekkig probleem bij de adoptie van informatiesystemen is de weerstand van 

gebruikers om nieuwe technologie te gebruiken. 

Het Technology Acceptance Model probeert dit probleem te beperken door te voorspellen 

en te verklaren hoe een gebruiker zal omgaan met een nieuwe technologie. 

TAM is afgeleid van de ‘Theory of Reasoned Action’, dit is een model uit de sociale 

psychologie om de bereidheid van een individu voor het uitvoeren van een bepaald 

gedrag te voorspellen. 

In het werk van Davis et al. (1989) worden deze twee modellen naast elkaar geplaatst. 
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Theory Reasoned Action (TRA). 

TRA stelt dat het gedrag van een persoon gebaseerd is op zijn ‘behavioral intention’ 

(BI)11. BI wordt op zijn beurt beïnvloed door de houding van een individu (A)12 en de 

subjectieve norm (SN)13. (cf. figuur 12) 

 
Figuur 12. Theory of Reasoned Action. (Davis et al., 1989) 

 

Technology Acceptance Model (TAM). 

Zoals al eerder vermeld is TAM afgeleid van TRA maar specifiek op maat gemaakt voor 

technologie. Het doel van TAM is om de acceptatie van technologie door gebruikers te 

voorspellen en te verklaren. 

Hiervoor voegt TAM twee extra variabelen toe aan TRA. De perceptie van het nut 

(preceived Usefulness, U) en de perceptie van het gebruiksgemak (preceived Ease Of 

Use, EOU). In de eerste versie van TAM is SN ook niet aanwezig. 

In TAM is U het vermoeden van hoe waarschijnlijk een technologie nuttig kan zijn voor de 

gebruiker bij het uitvoeren van een taak. 

EOU is de perceptie van hoe eenvoudig het ervaren wordt om met een technologie te 

werken. 

Net zoals bij TRA wordt het mogelijk gebruik van technologie bepaalt door BI. Bij TAM 

wordt BI wel beïnvloed door de twee nieuwe variabelen, U en EOU. (cf. Figuur 13.) 

 

Figuur 13. Technology Acceptance Model. (Davis et al., 1989) 

 

                                           
11 Behavioral intention (EN): De mate waarin een persoon plannen heeft om een bepaald toekomstig gedrag 

wel of niet uit te voeren. 
12 Attitude (EN): Houding, een persoon zijn negatieve of positieve gevoelens om een bepaald gedrag ut te 

voeren. 
13 Subjectieve Norm (NL): de perceptie van wat de meeste mensen denken wat belangrijk is voor de persoon. 
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TAM maakt het op deze manier mogelijk om het gebruik van technologie te voorspellen 

en verklaren aan de hand van U en EOU. 

Hoewel het originele onderzoek van Davis dateert van 1989 blijft TAM actueel. In 2000 

verscheen TAM 2 onderzocht door Venkatesh en Davis en in 2008 TAM 3 een onderzoek 

van Venkatesh en Bala. Bij zowel TAM 2 als 3 blijft het origineel model de kern. Bij TAM 2 

worden externe variabelen onderzocht die invloed hebben op U. Hierbij wordt SN opnieuw 

geïntroduceerd in het model. TAM 3 onderzoekt de externe variabelen die invloed hebben 

op EOU (Venkatesh and Davis, 2000, Benbasat and Barki, 2007, Venkatesh and Bala, 

2008). 
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1.3  ‘The nature of theory’ 

In deze paragraaf beschrijven we een methode om theorieën te classificeren. Deze 

methode is gebaseerd op het werk van Gregor in haar onderzoek naar de aard van IS-

theorieën (Gregor, 2006). 

In het werk van Gregor wordt een taxonomie gegeven waarmee een informatietheorie 

kan worden geclassificeerd. Hierbij onderscheidt de auteur vijf types van theorieën 

gebaseerd op vier mogelijke krachten van een theorie. 

De krachten waar een theorie uit bestaat zijn: 

1 Veralgemenende kracht (analyse en beschrijving). 

De theorie moet een fenomeen beschrijven. Deze beschrijven moet het volgende 

omvatten: het interessegebied of domein, de analyse van de relaties tussen de 

constructen, de graad van veralgemening en de grenzen van de veralgemening. 

2 Verklarende kracht 

De theorie moet een verklaring geven over hoe, waarom en wanneer dingen 

gebeuren. Dit moet gebaseerd zijn op een gevarieerde kijk inzake causaliteit en een 

methode voor argumentatie. De verklarende kracht moet een groter begrip of inzicht 

geven van het fenomeen.  

3 Voorspellende kracht 

De voorspellende kracht zal bepalen wat er zal gebeuren in de toekomst als bepaalde 

voorwaarden vervuld zijn. Voor IS-theorieën zal deze kracht enkel benaderend of 

statistisch zijn. 

4 Voorschrijvende kracht 

De voorschrijvende kracht is een bijzonder geval, de voorspellende kracht waarbij de 

theorie een beschrijving voorziet van een methode of structuur (of beiden) voor de 

constructie van een artefact14. Dit moet bekeken worden als een recept, dat wanneer 

het gevolgd wordt, leidt tot een resultaat. 

5 Design en ontwerpende kracht 

Een theorie kan ook behulpzaam zijn bij het ontwerpen van systemen en IT-

artefacten. Dit is een zeer recent inzicht dat thans veelvuldig wordt toegepast bij 

‘Design Science Research’ (Hevner et al., 2004, Gregor and Jones, 2007). 

Een combinatie van de vier krachten leid tot vijf type theorieën; (1) analyserende theorie, 

(2) verklarende theorie, (3) voorspellende theorie, (4) voorspellende en verklarende 

theorie en (5) theorie voor ontwerp in actie. Een overzicht is gegeven in Tabel 2. 

                                           
14 Volgens Van Dale is een artefact: resultaat van een experiment dat niet voortkomt uit het onderzochte 

verschijnsel maar uit de onderzoeksopzet. 



  22 

Tabel 2. A Taxonomy of Theory in Information System Research. 

Theory Type Distinguishing Attributes 

I. Analysis Says what is. 
The theory does not extend beyond analysis and description. 

No causal relationships among phenomena are specified and no predictions are 
made.  

Examples. Frameworks, Classification schemes, taxonomies, … 

II. Explanation Says what is, how, why, when and where. 
The theory provides explanations but does not aim to predict with any 

precision. 
There are no testable propositions.  

A theory for understanding. 
Two subtypes: high-level en low-level (particular real-world situation)  

Examples (high-level): Structuration Theory (Giddens, 1984); Actor Network 

Theory (Latour, 1991) 
Examples (low-level):  Theories that were developed by using Case studies, 

Field studies, Ethnographic, and Surveys,    

III. Prediction Says what is and what will be. (not why) 
The theory provides predictions and testable propositions but does not have 

well-developed justificatory causal explanations.  
Examples: Moore’s Law, COCOMO-model,   

IV. Explanation 
and prediction 

(EP) 

Says what is, how, why, when, where and what will be.  
Provides predictions and has both testable propositions and casual 

explanations. 

EP Theories – Grand Theories 
Examples: Information theory (Shannon, 1948), General System Theory (von 

Bertanlanffy, 1973), Technology Acceptance Model (TAM) (Davies, 1989), IS 
Success (Delone & McLean, 1992, 2003).  

V. Design and 

action 

Says how to do something. 

The theory gives explicit prescriptions (e.g. methods, techniques, principles of 
form and function) for constructing an artefact.  

Examples: Software Engineering (IS development processes & IS development 

concepts), Theory of Relational Databases (Codd, 1970) 

 

Het is niet evident om een theorie volgens deze classificatie te typeren. Daarom heeft 

Gregor, naast de krachten en types van theorieën, ook componenten bepaalt die in elke 

theorie zijn terug te vinden. Op basis van de componenten kan een theorie worden 

geïdentificeerd. Een theorie moet minstens de algemene componenten bevatten die te 

zien zijn in tabel 3. 

Deze tabel zorgt ervoor dat onderzoekers in staat zijn om te identificeren waaruit een 

theorie bestaat. Zo kunnen ze hun eigen theorie analyseren naast die van anderen. 

In hoofdstuk 2 zal tabel 3 gebruikt worden om de drie bovenstaande IS-theorieën te 

analyseren en te classificeren. 
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Tabel 3. Componenten van theorie. 

Theorie Component (voor alle 
theorieën) 

Definitie 

Voorstellingswijze Dit is de manier waarop de theorie kan voorgesteld worden. 

Meerdere personen moeten de theorie kunnen gebruiken en 
begrijpen. De voorstellingswijze kan verschillende vormen 

aannemen: gesproken of geschreven woord, wiskundige 
formules of symboliek, logische symboliek, diagramma’s, 

grafieken edm.  

Constructies (constructs) Constructies zijn verwijzingen naar entiteiten uit de theorie. 
Constructies zijn te beschouwen als variabelen. Het kunnen 

zowel fysische fenomenen zijn als abstracte theoretische 

termen.  

Statements of Relationship Dit zijn uitdrukkingen van relaties tussen constructs 

(variabelen). Voor de positieve kwantitatieve methodes neemt 
dit vaak de vorm aan van een formule. Voorbeeld: E = mc². De 

uitdrukkingen van de relaties kunnen over allerlei zaken gaan: 

verklaringen, bereik van de theorie, voorspelling en 
voorschriften. Voor de meer kwalitatieve theorieën zullen de 

uitdrukkingen bestaan uit typische werkwoorden zoals: behoren 
tot …, is een …, leidt tot …, beinvloedt …, beperkt …(de laatste 

drie impliceren een causaal verband) of ook geassocieerd met 

… en gekoppeld aan … (minder sterk).  Duidelijker zijn: 
gecorreleerd met …, komt voor … , samengesteld uit … , 

gelokaliseerd naast 

Scope De scope van een theorie verwijst naar de graad van 

algemeenheid van de uitdrukkingen en van de relaties. De 

scope moet blijken uit het gebruik van gekwalificeerde woorden 
(modal qualifiers) zoals: “sommige”, “allemaal”, “veel”, “nooit 

Theorie Component 
(afhankelijk van het type) 

Definitie 

Causale Verklaringen Deze component is afhankelijk van de type theorie. De theorie 

moet stellingen bevatten over de relaties tussen de fenomenen. 

Testbare of Falsifieerbare 
Proposities (hypotheses) 

Testbare proposities zijn stellingen over de relatie tussen de 
constructies die zo danig zijn opgemaakt dat ze 

proefondervindelijk kunnen getest worden. 

Voorschrijvende Stellingen Dit zijn stellingen die voorschrijven hoe bepaalde zaken uit de 

theorie in de praktijk kunnen toegepast worden. 

(Devos, 2006)   
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Hoofdstuk 2  Methodiek15 

2.1 Classificatie van de theorie 

In deze paragraaf worden drie geselecteerde IS-theorieën geclassificeerd. Op deze manier 

worden de componenten van de theorieën zichtbaar. Later worden deze gekoppeld aan 

het COBIT v5.0 raamwerk. Dit zijn uiteraard niet de enige theorieën die toepasbaar zijn 

op het raamwerk. In deze masterproef worden deze drie naar voor geschoven omdat 

Stakeholder en Principaal Agent theorie natuurlijk aanwezig lijken te zijn in het raamwerk 

en TAM lijkt te ontbreken. 

2.1.1 Stakeholder theorie 

Tabel 4. Analyse van de Stakeholder Theorie. 

Stakeholder Theorie 

Theorie overzicht 

Stakeholder theorie identificeert groepen en individuen die de belanghebbenden van een 

onderneming zijn. 

Deze theorie geeft meerdere stakeholder groepen gaande van klanten en leveranciers tot 

werknemers, banken, politieke groepen, vakbonden en zelfs concurrenten. 

Ook verklaart deze theorie de manier waarop belanghebbenden hun wil proberen te krijgen. 

Bij Stakeholder theorie steken drie kernvragen de kop op: 

1. Wie zijn de belanghebbenden? (Mitchell et al. 1997) 

2. Wat willen de belanghebbenden? 

3. Hoe leggen belanghebbenden hun wil op? (Frooman, 1999) 

Theorie Component (voor 
alle theorieën) 

Definitie 

Voorstellingswijze Woorden, lijsten, tabellen en diagrammen (venn en wiel) 

Constructies (constructs) Vragen, groepen en individuen, … 

Statements of relationships De relaties tussen de stakeholders en de onderneming. 

Scope Relaties van een onderneming. 

Theorie Component 

(afhankelijk van het type) 

Definitie 

Causale Verklaringen Ja, de theorie legt de relatie tussen ondernemingen en stakeholders 
uit, ook hoe ze hun wil zullen proberen door te drijven wordt 

uitgelegd. 

Testbare of Falsifieerbare 
Proposities (hypotheses) 

Ja, de vragen kunnen worden getest via onderzoek op caselets. 

Voorschrijvende Stellingen Ja maar enkel voor kernvraag 1 en 3, 

Het onderzoek van Frooman (1999) beschrijft hoe belanghebbenden 
hun wil proberen op te leggen. 

Het onderzoek van Mitchell (1997) beschrijft hoe belanghebbenden 

worden geïdentificeerd. 

Type Type II: Verklarende theorie 

 

 

                                           
15 Methodiek (NL): de in een onderzoek of ontwikkeling aangewende methoden. 
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In tabel 4 is te zien dat Stakeholder theorie een verklarende theorie is. De Stakeholder 

theorie verklaart wie de belanghebbenden zijn, wat ze willen en hoe ze proberen hun zin 

te krijgen. 

Doordat het COBIT raamwerk wordt geïmplementeerd door zowel werknemers van een 

onderneming als door externen lijkt het dat deze problematiek aanwezig zal zijn in het 

raamwerk. 

2.1.2 Agency Theorie 

Tabel 5. Analyse van de Principaal Agent Theorie. 

Principaal Agent Theorie 

Theorie Overzicht 

Principaal Agent theorie werd voorgesteld door Jensen & Meckling (1976) en verder ontwikkeld door 
Eisenhardt (1986). De theorie richt zich op de alomtegenwoordige relatie waar één partij (principaal) 

een andere partij (agent) delegeert. Agency theorie houdt zich bezig met het verklaren van twee 
problemen die kunnen ontstaan in deze relatie. Het eerste probleem (1) is wanneer de doelen van de 

principaal en agent afwijkend zijn en het tweede probleem (2) is dat het moeilijk is voor de principaal 
om te controleren wat de agent effectief aan het doen is. 

 

Het probleem is dat de principaal niet kan controleren of de agent zich naar behoren heeft gedragen. 
Het tweede is het probleem van het delen van het risico die zich voordoet wanneer de principaal en de 

agent een andere houding tegenover het risico hebben. Het probleem is dat de principaal en agent 
andere acties ondernemen omwille van de risico voorkeur. 

Theorie Component (voor 

alle theorieën) 

Definitie 

Voorstellingswijze Woorden, diagrammen. 

Constructies (constructs) Opportunistisch gedrag, asymmetrische informatie, incomplete 

contracten, risico voorkeur, verschillende doelen, begrensde 

rationaliteit. 

Statements of relationships Ex post: Moreel risico 

Ex ante: Averechtste selectie 

Scope Het model is gegeven in een zeer algemene vorm, er zijn geen 
grenzen aangegeven en hypothesen hebben geen modale 

kwalificaties. 

Theorie Component 
(afhankelijk van het type) 

Definitie 

Causale Verklaringen Niet aanwezig. 

Testbare of Falsifieerbare 

Proposities (hypotheses) 

1) Wanneer het contract tussen de principaal en agent uitkomst 

gebaseerd is, zal de agent zich sneller gedragen in de interesten 
van de principaal. 

2) Wanneer de principaal beschikt over een systeem om de agent 

te controleren is de agent ook sneller geneigd om in de belangen 
van de principaal te dienen. (zie Eisenhardt 1989) 

Voorschrijvende Stellingen Niet aanwezig 

Type Type II: Explanation 

 

Bovenstaande theorie werd geanalyseerd door Devos (2006) volgens de methode van 

Gregor (2006). De conclusie van de tabel is dat PAT een verklarende theorie is. Deze 

theorie geeft een verklaring aan de relaties waar asymmetrische informatie kan ontstaan. 

Vanuit deze theorie is het niet mogelijk om voorspellingen te doen. 
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Het splitsen van het management en het bestuur is binnen COBIT één van de vijf 

basisprincipes. Hierdoor is de problematiek van PAT dan ook aanwezig in het raamwerk. 

Ook op lager niveau bestaat de kans dat deze problematiek aanwezig is (vb. RACI – 

kaart). 

2.1.3 Technology Acceptance Model 

Tabel 6. Analyse van het Technology Acceptance Model 

Technology Acceptance Model 

Theorie overzicht 

TAM stamt af van de ‘Theory of Reasoned Action’, dit is een model uit de sociale psychologie om de 

bereidheid van een individu voor het uitvoeren van een bepaald gedrag te voorspellen. 

TAM is aangepast om de acceptatie van technologie door gebruikers te voorspellen. Ook zal TAM de 
reden van acceptatie of afwijzing blootleggen. 

TAM maakt gebruik van de variabelen: BI (behavioral intention), U (perceived Usefullnes), EOU (ease 
of use) om voorspellingen en verklaringen te geven. 

Theorie Component (voor 

alle theorieën) 

Definitie 

Voorstellingswijze Woorden en diagramma’s 

Constructies (constructs) BI, overtuigingen (U en EOU), houding (A) 

Statements of relationships vb.: 

U en EOU hebben rechtstreeks verband met BI. 

Scope Het theoretisch model is gegeven in een heel algemene vorm. 
Hierdoor is het toepasbaar op alle technologische systemen. 

Theorie Component 

(afhankelijk van het type) 

Definitie 

Causale Verklaringen In het model wordt duidelijk weergegeven hoe de componenten 
tegenover elkaar staan. Ook geeft het weer hoe een component een 

ander kan beïnvloeden. 

Testbare of Falsifieerbare 
Proposities (hypotheses) 

Ja, het model test de mate waarin een gebruiker effectief het 
systeem zal accepteren of afwijzen. 

Voorschrijvende Stellingen Het model heeft weer hoe je de gebruiksacceptatie van een theorie 

kunt testen. 

Type Type IV: Voorspelende en Verklarende theorie 

 

TAM is een verklarende en voorspellende theorie. Dit is natuurlijk ook de reden waarom 

Davis (1989) het model heeft ontwikkeld. TAM is één van de sterkst ontwikkelde 

theorieën in IS-onderzoek, maar krijgt toch kritiek omwille van de vele versies en 

uitbreidingen die de theorie kent (Venkatesh and Davis, 2000, Venkatesh and Bala, 2008, 

Benbasat and Barki, 2007, Venkatesh et al., 2012). Toch is het spijtig dat deze theorie 

heel weinig gekend en gebruikt wordt door praktijkmensen. 

Het COBIT v5.0 raamwerk lijkt in eerste instantie niet direct in te gaan op de acceptatie 

van technologie door gebruikers. Hierdoor is het interessant om de adoptiegraad te 

analyseren.  
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2.1.4 Overzicht theorieën 

Via de methode van Gregor blijkt dat zowel de Stakeholder als de Principaal Agent theorie 

type 2 theorieën zijn. Verder blijkt dat TAM een type 4 theorie is. 

Hierdoor kan worden gesuggereerd dat de theorieën antwoorden kunnen geven op het 

zijn, hoe, waarom, wanneer en waar van een fenomeen. TAM zal ook nog antwoord 

geven op wat het resultaat zal zijn. 

Tabel 7. Overzicht van de theorieën. 

Theorie Type 

Stakeholder Verklarende theorie. 

Principaal agent Verklarende theorie. 

TAM Voorspelende en Verklarende theorie. 

 
 

2.2 Bekwaamheidsmodel 

Om te beoordelen tot in welke mate een theorie aanwezig is in een onderdeel van het 

raamwerk wordt in deze masterproef inspiratie gezocht bij en gebruik gemaakt van een 

bekwaamheidsmodel. Het bekwaamheidsmodel is gebaseerd op de ISO/IEC 15504. Dit 

model wordt ook in COBIT v5.0 gebruikt. Het model wordt hier niet als een 

bekwaamheidsmodel gehanteerd maar eerder als een beoordelingsmodel. Het model 

gebruikt de volgende schaal: 

1 Niet aanwezig (N): er is weinig of geen bewijs-feeling van aanwezigheid van de 

theorie in het betreffende COBIT onderdeel. 

2 Gedeeltelijk aanwezig (P): er is een beetje bewijs-feeling van aanwezigheid van de 

theorie in het betreffende COBIT onderdeel. 

3 Grotendeels aanwezig (L): er is bewijs-feeling van een systematische 

aanwezigheid van de theorie in het betreffende COBIT onderdeel. 

4 Volledig aanwezig (F): er is bewijs-feeling van een volledige en systematische 

aanpak van de aanwezigheid van de theorie in het COBIT onderdeel. Verder zijn er 

ook geen zwaktes meer te bespeuren die aan de theorie zijn verwant. 

Bovenstaande niveaus worden ook binnen het COBIT raamwerk gebruikt. Dit is de reden 

waarom het in deze masterproef werd gekozen. Nog beter zou zijn om op basis van een 

Delphi-panel een geschikt beoordelingsmodel te vinden. Maar dit is niet realiseerbaar 

binnen het tijdsbestek van deze masterproef. 

Als de drie basiscomponenten van een theorie aanwezig zijn in een onderdeel van een 

raamwerk, zal beoordeeld worden of het onderdeel binnen de scope van de theorie valt. 

Zijn vervolgens ook de causale verklaringen, testbare proposities en voorschrijvende 

stellingen aanwezig, zal het COBIT onderdeel als volledig aanwezig beschouwt worden 

binnen de scope van de theorie. 
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Om te weten welk niveau moet worden toegekend aan een onderdeel van COBIT wordt 

gezocht naar sleutelwoorden die volgen uit de methode van Gregor. Een vogelperspectief 

zal worden ingenomen om het globale doel van een onderdeel in te schatten. De niveaus 

werden bijgestuurd aan de hand van een peerevaluatie. 

Nu kan van start gegaan worden met het analyseren van de theoretische fundamenten 

van COBIT v5.0. Eerst worden de vijf basisprincipes van COBIT v5.0 gekoppeld aan de IS-

theorieën. Vervolgens worden ook enkele enabler processen gekoppeld, één uit elk 

domein, aan de voormelde theorieën. 

Omdat enabler processen ontstaan uit de IT-gerelateerde doelen via het waterval model 

worden ook vier IT-gerelateerde doelen aan het onderzoek toegevoegd, één uit elke BSC 

dimensie16. Doelen maken vooral gebruik van meetregels en worden op basis daarvan 

beoordeelt. 

In de paragrafen ‘2.3 Adoptiegraad van theorie in COBIT v5.0, de basisprincipes.’, ‘2.4 

Adoptiegraad van theorie in COBIT v5.0, de processen.’ en ‘2.5 Adoptiegraad van theorie 

in COBIT v5.0, IT-gerelateerde doelen.’ zullen de theorieën als kolomkoppen worden 

weergegeven en de onderdelen van COBIT staan in de eerste kolom. De cellen bevatten 

de toegekende waarde van het beoordelingsmodel. 

De veralgemening van de resultaten die hiermee gepaard gaan zijn zeker geen 

statistische veralgemening. De veralgemening is hier eerder een analytische of 

theoretische veralgemening zoals bij case studies (Dube and Pare, 2003, Yin, 2003). Lee 

en Baskerville noemen dit een veralgemening vanuit de empirie naar de theorie (Lee and 

Baskerville, 2003). De empirische vaststellingen zijn hier de elementen uit COBIT v5.0: de 

basisprincipes, de processen en de IT-gerelateerde doelen. De theoretische vaststellingen 

zijn de gededuceerde proposities gemaakt in de paragrafen 2.1.1. 2.1.2. en 2.1.3. We 

veralgemenen dus vanuit COBIT v5.0 naar de theorieën. 

                                           
16 BSC dimensie (NL.): COBIT verdeeld de doelen in vier dimensies volgens de principes van de Balanced 

Score Card: financiële-, klant-, interne- en leer-groei dimensie. 
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2.3 Adoptiegraad van theorie in COBIT v5.0, de basisprincipes 

Tabel 8. Adoptiegraad van theorie in COBIT v5.0, de vijf basisprincipes. 
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2.3.1 Basisprincipe 1: Noden van de Belanghebbende 

STAKEHOLDER 

Intuïtief kan men verwachten dat de Stakeholder theorie sterk aanwezig in het eerste 

basisprincipe. 

COBIT v5.0 geeft een lijst van de belanghebbenden, verdeeld in interne en externe 

belanghebbenden. Samen met de identificatie van de belanghebbenden zorgt COBIT 

ervoor dat de juiste vragen worden gesteld en de relatie tot de onderneming bloot ligt. 

COBIT zorgt voor de relatie tussen de belanghebbende en de doelen in het raamwerk. 

Dit principe is geboren uit ervaring, het is ontstaan in de praktijk en reeds uitvoerig 

getest. Het enige waar COBIT nog in te kort komt is een manier om antwoorden te geven 

op de derde kernvraag van de theorie (‘hoe leggen ze hun wil op?’). Ook zou de manier 

van identificatie kunnen worden aangepast om beter aan te sluiten bij het onderzoek van 

Mitchell (1997). 

Zoals eerder reeds vermeld, wanneer buiten dit basisprincipe gebruik gemaakt wordt van 

belanghebbenden, wordt meestal gerefereerd naar de eigenaars-bestuur van de 

onderneming. 

We kunnen concluderen dat de Stakeholder theorie sterk aanwezig is in dit basisprincipe. 

PAT 

Het tegemoet komen aan de noden van de belanghebbenden vormt de basis van de 

probleemstelling beschreven door PAT. Dit wordt versterkt doordat in een COBIT context 

een belanghebbende meestal verwijst naar de eigenaars van de onderneming. 

Hierdoor valt dit principe binnen de scope van de theorie. Opportunistisch gedrag kan 

ontstaan tussen het management die processen uitvoert om de noden (doelen) te halen 

en het bestuur die ze oplegt. 

Het resultaat wordt getest op effectiviteit. Dit gebeurt met een gepaste vraagstelling die 

moet leiden tot de ondernemingsdoelen. Deze initiëren een stroom in het watervalmodel 

waar uit de IT-gerelateerde doelen worden afgeleid. Via de doelen kan er gecontroleerd 

worden wat het management effectief verwezenlijkt heeft. Via de doelen is het echter niet 

mogelijk om de efficiëntie (performance) te meten. Hierdoor kunnen opportunistische 

handelingen voorkomen in verband met efficiëntie. Zo kan een doel gehaald worden via 

een omweg die in het voordeel is van een manager, maar niet noodzakelijk in het 

voordeel van de onderneming. Zo kan een manager een contract aangaan met een 

leverancier waar hijzelf financieel sterker van wordt maar niet noodzakelijk de beste optie 

is voor de onderneming. 

We kunnen concluderen dat PAT als aanwezig kan worden beschouwt.  
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TAM 

De gebruiksvriendelijkheid van COBIT komt niet aanbod in dit basisprincipe. Dit betekent 

niet dat COBIT ongebruiksvriendelijk of nutteloos is. Het betekent wel dat TAM niet is 

doorgedrongen in dit principe. Er kunnen geen voorspellingen gemaakt worden of 

gebruikers dit principe zullen accepteren of afwijzen. 

Met andere woorden, COBIT kan gebruiksvriendelijk zijn, maar de theorie die is 

ontwikkeld door Davis (1989) wordt niet toegepast. Hierdoor kan er niet voorspelt worden 

of dit principe van het raamwerk eenvoudig zal worden aanvaard door de gebruikers. 

TAM is niet aanwezig in het eerste basisprincipe van COBIT v5.0. 

2.3.2 Basisprincipe 2: Processen van Start tot Start 

STAKEHOLDER 

Dit basisprincipe zorgt ervoor dat alle soorten bestuursvormen COBIT kunnen gebruiken. 

Om dit te bereiken worden er vier groepen van belanghebbenden geïdentificeerd. Dit zijn 

de eigenaars, raad van bestuur, management en uitvoerend personeel. 

Ook zorgt COBIT voor een duidelijke relatie tussen de belanghebbenden. Het enige 

theoretisch component waar dit principe geen gebruik van maakt zijn de voorschrijvende 

stellingen. 

Hoewel de voorschrijvende stellingen niet aanwezig zijn is Stakeholder theorie zelf 

aanwezig in het tweede basisprincipe. 

PAT 

Doordat COBIT in dit basisprincipe vier groepen van belanghebbenden identificeert die 

elkaar lijken te delegeren is PAT hier heel sterk aanwezig. Zoals te zien is op figuur 16 

zorgt COBIT ervoor dat de eigenaars delegeren naar het bestuur, het bestuur naar het 

management en het management naar het uitvoerend personeel. 

Hierdoor ontstaan drie relaties waar asymmetrische informatie ontstaat. Dit gaat zelfs 

verder, doordat COBIT enkel het ‘wat’ beschrijft en niet het ‘hoe’, (cf. 1.1.4 Een kritische 

noot) ontstaat er vrije ruimte in iedere relatie om het ‘hoe’ in te vullen en zo in 

eigenbelang te handelen. 

Ook is de controle gebrekkig, zo kan er wel worden gecontroleerd of de doelen effectief 

gehaald worden, maar kan het zijn dat dit niet op een efficiënte manier gebeurt. Doordat 

wordt gecontroleerd op effectiviteit zal een agent toch geneigd zijn om de objectieven van 

zijn principaal over te nemen. Een systeem om de agent te controleren op efficiëntie zou 

een meerwaarde aan het COBIT-model zijn. Op deze manier zou een agent ook de best 

mogelijke manier zoeken om de objectieven van de principaal te halen. 
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Figuur 14. Sleutel rollen, activiteiten en relaties.  

Er kan dus gesteld worden dat de PAT problematiek aanwezig is in dit basisprincipe. 

TAM 

Ook in dit basisprincipe wordt er niet ingegaan op de gebruikersacceptatie. COBIT gaat 

ervan uit dat het basisprincipe zonder morren wordt uitgevoerd. Hierdoor wordt weinig 

rekening gehouden met de gebruiksvriendelijkheid van de technologie of met het 

gebruiksgemak. De gebruiker wordt hierdoor gereduceerd tot een mechanisch concept 

waarbij impliciet aangenomen wordt dat alle handelingen volledig rationeel gebeuren. In 

realiteit, zowel als uit onderzoek blijkt de factor mens de minst aanstuurbare factor is en 

precies leidt tot de complexere socio-technische benadering van informatiesystemen. 

Wat een voordeel van COBIT is, is dat het verwachte nut (U) groot zal zijn door de vele 

publicaties en gebruik van het raamwerk. Ook het gebruik van best practices die aanzien 

worden als standaard, zullen indirect bijdragen tot dit component van TAM. 

TAM is heel beperkt aanwezig in dit basisprincipe. 

2.3.3 Basisprincipe 3: Eén Geïntegreerd Raamwerk 

STAKEHOLDER 

Door gebruik te maken van externe raamwerken en/of standaarden is deze theorie ook in 

het derde basisprincipe aanwezig. De relatie tussen COBIT en de externe raamwerken is 

duidelijk gegeven door ISACA (cf. Figuur 2). 

De leveranciers van het raamwerk en/of standaard zijn een belanghebbende van de 

onderneming. Deze worden door COBIT geïdentificeerd als externe belanghebbenden in 

het eerste basisprincipe. 

Wel zou er nog verder onderzocht kunnen worden wat deze precies proberen te bereiken 

door hun raamwerk/standaard toegankelijk te maken voor COBIT. 

Hierdoor is Stakeholder theorie gedeeltelijk aanwezig in dit basisprincipe. 
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PAT 

De principaal agent problematiek is voor een deel terug te vinden in het derde 

basisprincipe van COBIT. Het bestuur moet hier gezien worden als de principaal en de 

uitvoerende rollen als de agent. De vrijheid die een agent krijgt om een aanleunend 

raamwerk of standaard te kiezen, kan leiden tot opportunistisch gedrag. 

Een agent kan vb. kiezen voor een raamwerk waar hij zich als enige expert kan opwerpen 

binnen de onderneming. 

Wanneer hieruit opportunistisch gedrag ontstaat, zal het leiden tot een asymmetrische 

kennisrelatie tussen het bestuur en het management. 

Het is ook moeilijk voor de principaal om te controleren of de agent het juiste raamwerk 

of standaard gekozen heeft. Zo kunnen de doelen effectief worden gehaald, maar daarom 

niet op een efficiënte manier. Een voordeel is wel dat de agenten beperkt worden in hun 

keuze van standaarden. 

Daarom kan er gesteld worden dat PAT deels aanwezig is in het derde basisprincipe. 

TAM 

Net zoals bij de eerste twee basisprincipes is TAM hier niet doorgedrongen.  

Ook kan de mate van aanwezigheid van deze theorie afhankelijk zijn van het 

raamwerk/standaard die wordt gekozen. 

In het derde basisprincipe is TAM niet aanwezig. 

2.3.4 Basisprincipe 4: Een Holistische Benadering 

Hoe sterk een theorie in het vierde basisprincipe is doorgedrongen, is grotendeels 

afhankelijk van de enabler. 

Zo is het niet ondenkbaar dat verschillende enabler processen een verschillende 

verwevenheid met een theorie hebben. 

Om dit duidelijk te maken zal voor ieder domein een enabler proces worden onderzocht. 

Cf. 2.4 Adoptiegraad van theorie in COBIT v5.0, de processen. 
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2.3.5 Basisprincipe 5: Scheiding Bestuur en Management 

STAKEHOLDER 

Er liggen twee groepen van interne belanghebbenden aan de basis van dit principe. 

Hierdoor zal de theorie ook aanwezig zijn. 

Identificatie van de twee groepen is in COBIT v5.0 heel duidelijk. Er is een duidelijk 

onderscheid tussen het bestuur en management doordat ze verschillende activiteiten 

krijgen toegewezen. Hierdoor worden de belanghebbenden duidelijk geïdentificeerd. Ook 

beschrijft het principe wat ze willen. 

Het laatste basisprincipe bevat de Stakeholder theorie. 

PAT 

De principaal-agent problematiek is sterk aanwezig in dit principe. Door het scheiden van 

het management en bestuur kan het management autonoom beslissingen nemen binnen 

hun procesdomeinen zonder dat het bestuur hier van op de hoogte wordt gehouden. 

In COBIT v5.0 zet het bestuur wel de richtlijnen uit die door het management moeten 

worden gevolgd. COBIT zorgt er ook voor dat deze gecontroleerd kunnen worden. Dit 

wordt bereikt door gebruik te maken van de EDM processen. Hierdoor kan het 

management gecontroleerd worden of de doelen effectief worden gehaald. Wel is er nog 

altijd geen controle op de efficiëntie. Zo kan het management een omweg nemen als dit 

in hun voordeel is. 

Hierdoor wordt het laatste basisprincipe gedomineerd door PAT. 

TAM 

Ook in het laatste basisprincipe is TAM niet aanwezig. Opnieuw betekent dit niet dat 

COBIT ongebruiksvriendelijk is. Enkel dat de theorie TAM niet wordt toegepast binnen 

COBIT v5.0. Hierdoor is het onmogelijk om voorspellingen van gebruikersacceptatie te 

maken. 

Ook hier is TAM niet aanwezig. 
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2.4 Adoptiegraad van theorie in COBIT v5.0, de processen 

Tabel 9. Adoptiegraad van theorie in COBIT v5.0, enkele processen. 
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De processen worden als een volledig onderdeel in COBIT beoordeelt. In het begin van 

het onderzoek werden de processen in detail doorgelicht, maar door deze gedetailleerde 

aanpak werden theorieën moeilijk toepasbaar en ging overzicht verloren. Ook zorgde dit 

voor veel recursief en overbodig werk zoals het beoordelen van de RACI-kaart i.v.m. de 

Stakeholder theorie en externe referenties i.v.m. PAT. De start hiervan is te zien in 

bijlagen 1 en 2. 

2.4.1 APO 13 

STAKEHOLDER 

Zoals te verwachten is de theorie aanwezig in de RACI-kaart. Dit zal voor ieder proces zo 

zijn. In de RACI-kaart worden interne belanghebbenden geïdentificeerd. Ook wordt de 

relatie van de belanghebbende met het proces duidelijk. Dit gebeurt door de codes die 

gebruikt worden in de RACI-kaart. Wat de RACI-kaart niet bezit zijn de voorschrijvende 

stellingen van de theorie. 

Naast de RACI-kaart is de theorie ook in de doelen van APO 13 aanwezig. Een aantal van 

de meetregels betrekken en identificeren belanghebbenden. 

Aanwezigheid van de theorie is vooral in het tweede deelproces te zien. 

De eerste activiteit van het deelproces zorgt er voor dat de theorie aanwezig is. In deze 

activiteit worden de verantwoordelijken (belanghebbenden) geïdentificeerd en de relatie 

met de onderneming verklaard. 

Doordat er moet gezorgd worden dat de plannen gebaseerd zijn op geadviseerde 

business cases is de theorie in dit deelproces dan ook direct te testen. 

Door gebruik te maken van externe raamwerken en/of standaarden is de theorie ook 

aanwezig in de referenties (cf. 2.3.3 Basisprincipe 3: Applying a Single Integrated 

Framework). Net zoals de RACI-kaart zal dit ook voor ieder proces zo zijn die van 

referenties gebruik maakt. 

Hierdoor concluderen we dat de Stakeholder theorie aanwezig is in APO 13. 

PAT 

De doelen laten een risicoafwijking toe. Deze afwijking ontstaat bij het inschatten van de 

risicohonger van de principaal en de agenten. Hierdoor is er kans dat opportunistisch 

gedrag ontstaat. Als gevolg kan een asymmetrische informatie relatie ontstaan. 

De theorie komt ook in de RACI-kaart van het proces voor. Zo is te zien dat het bestuur 

(principaal) niet op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten in dit proces. Doordat 

de principaal geen weet heeft van het proces, worden direct de twee kern problemen van 

de theorie actief. (1) De doelen kunnen verschillend zijn en (2) er is slechts beperkt 

controle mogelijk. Hierdoor krijgt het management (agent) de ruimte om in eigenbelang 
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te handelen. Ze kunnen vb. te zwakke veiligheidsmaatregelen treffen waardoor sneller 

gewerkt kan worden maar met een risicohonger die veel hoger is dan die van het bestuur. 

Ook in de deelprocessen van APO 13 is de PAT problematiek aanwezig. De rollen met 

uitvoerende taken kunnen naar eigen risicohonger de meetregels kiezen. 

Gelukkig zijn deze wel te controleren door ze te aligneren met het strategisch en 

architectuurplan van de onderneming. 

PAT is gedeeltelijk in de referenties aanwezig. Als er nood is aan referenties kan de 

verantwoordelijke agent kiezen om in eigenbelang te handelen. Zo kan hij de minst 

uitgebreide standaard kiezen of een standaard waar hij het meest met is vertrouwd. Op 

deze manier is er ruimte om opportunistisch te handelen. Ook is het onmogelijk om te 

controleren of de correcte referenties werden gekozen omdat ze allen een meerwaarde 

kunnen bieden. Gelukkig is de keuze van de referenties beperkt. Dit zal voor ieder proces 

die gebruik maakt van referenties zo zijn. 

PAT is aanwezig in APO 13. 

TAM 

TAM is niet aanwezig in de basisprincipes, maar lijkt in de doelen van APO 13 toch 

partieel aanwezig. 

De meetregels zorgen ervoor dat de testbare proposities van de theorie aanwezig zijn in 

het proces. Dit doordat er verschillende meetregels zijn die de tevredenheid van de 

gebruiker testen. Deze zijn onder andere: 

 Tevredenheids-enquête van de sleutel belanghebbenden naar het niveau van de 

transparantie, begrip en nauwkeurigheid van de financiële IT informatie. 

 Het niveau van tevredenheid bij de zakelijke gebruikers met de kwaliteit en 

beschikbaarheid van management informatie. 

 Niveau van tevredenheid belanghebbende over het security plan doorheen de 

onderneming. 

Hierdoor vallen de doelen binnen de scope van de theorie. Ook de zesde activiteit van het 

tweede deelproces zorgt voor ruimte waar TAM aanwezig kan zijn. Het inrichten van een 

opleidingsprogramma kan de perceptie van het nut beïnvloeden. 

Hoewel van TAM enkel de testbare proposities aanwezig zijn in de doelen van het proces, 

is TAM deels aanwezig APO 13. 

2.4.2 BAI06 

STAKEHOLDER 

Behalve de RACI-kaart, gerelateerde referenties en procesdoel vier lijkt de theorie 

nauwelijks aanwezig. 
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Enkel nog in de meetregels is aanwezigheid van de theorie te zien. Zo is een meetregel 

voor IT-doel 10 het aantal veiligheidsincidenten die financieel verlies, ontregeling van de 

activiteiten of publieke vernedering met zich meedragen te zien. Dit is aanwezigheid van 

een manier hoe een belanghebbende zijn wil zal proberen op te leggen. 

Hierdoor is de Stakeholder theorie slechts beperkt aanwezig is in BAI06. 

PAT 

De theorie komt voor in de RACI-kaart van het proces. Zo is te zien dat het bestuur 

(principaal) helemaal niet op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten van dit 

proces. Doordat de principaal geen weet heeft van het proces, worden direct de twee 

kern problemen van de theorie actief. (1) De doelen kunnen verschillend zijn en (2) er is 

slechts beperkte controle mogelijk. Hierdoor krijgt het management (agent) de ruimte om 

in eigenbelang te handelen. Ze kunnen vb. wijzigingen die ze zelf nodig achten hoger 

inschatten dan ze zijn of wijzigingen anders voorstellen naar de belanghebbenden die 

moeten beslissen. 

Ook in de deelprocessen is de PAT problematiek aanwezig. Zo is de zevende activiteit van 

het eerste deelproces een duidelijke aanwijzing van de aanwezigheid. De invloed van een 

wijziging op een SLA wijzigt de relatie met de agent. 

Ook is PAT voor een deel in de referenties aanwezig. Als er nood is aan referenties kan de 

verantwoordelijke agent kiezen om in eigenbelang te handelen. Zo kan hij de minst 

uitgebreide standaard kiezen of een standaard waar hij het meest met is vertrouwd. Op 

deze manier is er ruimte om opportunistisch te handelen. Gelukkig is ook hier de agent 

weer beperkt in zijn keuzes. 

PAT is slechts deels aanwezig is in dit proces. 

TAM 

De aanwezigheid van TAM is vooral te zien in de meetregels van de IT-doelen. 

Vooral IT-doel 07 laat de aanwezigheid van de theorie zien: 

 Percentage van zakelijke belanghebbenden die tevreden zijn over de geleverde 

service. 

 Percentage van gebruikers die tevreden zijn van de geleverde kwaliteit. 

 Feedback van belanghebbenden over de tevredenheid van de communicatie. 

Door de meetregels zijn vooral de testbare proposities aanwezig. De componenten van de 

theorie zijn slechts gedeeltelijk aanwezig. Zo lijken de primaire constructies en de relatie 

af te leiden uit de meetregels maar niet expliciet aanwezig in COBIT. 

Hoewel de basis componenten van de theorie slechts gedeeltelijk aanwezig zijn wordt 

TAM hier als deels aanwezig beschouwt. 
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2.4.3 DSS05 

STAKEHOLDER 

De aanwezigheid van Stakeholder theorie in DSS05 is duidelijk zichtbaar in de 

procesbeschrijving. Het inrichten en onderhouden van informatieveiligheidsfuncties. Dit 

zorgt direct voor identificatie van een belanghebbende. 

Ook is de theorie aanwezig in de meetregels van de IT-doelen. Vooral bij IT-doel 02: 

 Kost van IT nalatigheid, inclusief boetes en uitkeringen en imagoschade. 

 Aantal IT gerelateerde incidenten die worden gecommuniceerd naar het bestuur of 

worden gebruikt bij publieke commenteren of vernedering. 

 Aantal incidenten in relatie met contracten tussen de onderneming en IT-service 

providers. 

De eerste twee meetregels geven aan hoe belanghebbenden zullen proberen hun wil op 

te leggen. Hierdoor zijn de causale verklaringen van de theorie aanwezig. 

In de deelprocessen is de aanwezigheid van de theorie vooral te zien in DSS05.04. Dit 

proces moet ervoor zorgen dat belanghebbenden eenvoudig te identificeren zijn zowel 

interne als externen. Hier wordt gebruik gemaakt van APO 01.02 als input (dit deelproces 

identificeert alle IT-gerelateerde rollen en verantwoordelijkheden). Hierdoor beschrijft het 

proces ook de manier waarop je belanghebbenden kan herkennen. Er kan dus gesteld 

worden dat de voorschrijvende stellingen bijna volledig aanwezig zijn (hoewel het 

onderzoek van Mitchell (1997) niet wordt gevolgd). 

Natuurlijk is ook hier, in de RACI-kaart een duidelijke identificatie en relatie van interne 

belanghebbenden tot de onderneming aanwezig. 

De Stakeholder theorie kan hier als aanwezig worden beschouwt. 

PAT 

Dit proces zorgt voor een bescherming van voldoende hoog niveau. Het niveau van 

informatieveiligheid ligt binnen de risicohonger van de onderneming en in 

overeenstemming met het formeel en informeel veiligheidsbeleid. Hierdoor is duidelijk dat 

asymmetrische informatie tegen gegaan wordt. Dit komt doordat de agent die het proces 

uitvoert verplicht wordt de belangen van zijn principaal over te nemen. Dit is meteen een 

gedeeltelijke aanwezigheid van de testbare propositie. 
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Ook hier is de theorie te herkennen in de meetregels van de IT-doelen. Voornamelijk in 

de meetregels van het tweede IT-doel. 

 Aantal IT gerelateerde incidenten die worden gecommuniceerd naar het bestuur of 

worden gebruikt bij publieke commenteren of vernedering. 

 Aantal incidenten in relatie met contracten tussen de onderneming en IT-service 

providers. 

De eerste meetregel houdt het bestuur op de hoogte van incidenten, hierdoor zullen de 

agenten sneller zorgen voor voldoende bescherming en zo de doelen van het bestuur 

overnemen. 

Ook de tweede meetregel heeft een indicatie van de aanwezigheid van de theorie. In de 

relatie tussen de onderneming en IT-service provider kan er gemeten worden hoeveel 

incidenten zich voor doen. Als de IT-service provider hiervan op de hoogte is, zal hij snel 

geneigd zijn om te zorgen dat deze zich zo weinig mogelijk of niet voordoen. Op deze 

manier zal ook hij de belangen en doelen van de onderneming overnemen. 

In IT-doel 10 is de theorie ook aanwezig. Eén van de meetregels is: het aantal 

veiligheidsincidenten die financieel verlies, onderbreking van de activiteiten of publieke 

vernedering tot gevolg hebben. Door deze meetregel zullen agenten sneller de belangen 

van de onderneming overnemen. 

Als de RACI-kaart wordt bekeken is ook duidelijk dat het bestuur niet op de hoogte wordt 

gehouden van de activiteiten die het management binnen dit proces onderneemt. 

Hierdoor ontstaat dus ook weer het risico dat het management, waar er ruimte is, hun 

eigenbelangen eerst zullen plaatsen. 

De gerelateerde referenties laten weer de ruimte op opportunistisch gedrag. Door een 

beperkte keuze tussen twee raamwerken en standaarden te laten bestaan. 

Er kan dus zeker gesteld worden dat PAT aanwezig is in dit proces. 

TAM 

Binnen dit proces is er indicatie dat TAM aanwezig zou kunnen zijn. 

Eén van de meetregels is het percentage van individuen die opleiding krijgen in verband 

met eindapparaten. Deze meetregel zou ervoor kunnen zorgen dat gebruikers een betere 

perceptie van het nut zullen krijgen. Maar COBIT gaat hier niet dieper op in. 

Ook het eerste deel proces heeft een indicatie. De laatste activiteit zorgt ervoor dat er 

periodieke opleidingen over malware in email en internet worden gegeven. Gebruikers 

worden opgeleid om enkel goedgekeurde programma’s te installeren. Hierdoor zal de 

perceptie van het gebruiksgemak positief wijzigen tegen over informatieveiligheid. 
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Maar ook hier gaat COBIT niet dieper op in. Hetzelfde geldt voor de laatste activiteit van 

DSS05.05: Regelmatig opleiden van fysieke veiligheidsbewustzijn. 

Ondanks indicatie dat TAM aanwezig zou kunnen zijn, wordt het hier toch als niet 

aanwezig beschouwt. 

2.4.4 MEA03 

STAKEHOLDER 

Binnen de doelen van MEA03 is de Stakeholder theorie aanwezig. Dit komt omdat de 

onderneming moet voldoen aan externe wetgeving, regelgeving en standaarden. De 

externe wetgeving, regelgeving en standaarden zijn externe belanghebbenden. Hierdoor 

zijn deze belanghebbenden reeds geïdentificeerd. 

In de meetregels van dit proces wordt verder gegaan. Hierin wordt beschreven hoe de 

belanghebbenden hun wil proberen op te leggen. De directe weg zijn boetes die worden 

opgelegd en de indirecte weg is de imagoschade die het niet volgen van hun wil 

veroorzaakt. Hierdoor zijn de beschrijvende componenten van de theorie aanwezig in het 

proces. 

Ook in de deelprocessen is de theorie aanwezig. In het eerste deelproces worden de 

belanghebbenden geïdentificeerd. In het tweede wordt gezorgd dat de onderneming 

tegemoet komt aan hun wil. 

De Stakeholder theorie is dus aanwezig in MEA03. 

PAT 

Binnen dit proces is PAT actief in twee relaties. De eerste relatie is tussen de externe 

wetgeving, regelgeving en standaarden (de principaal) met het bestuur (de agent). 

De tweede relatie is het bestuur (nu de principaal) met de werknemers (nu de agenten). 

De eerste relatie is ongetwijfeld een asymmetrische kennisrelatie. De principaal weet niet 

wat de agent doet. Dit hoeft ook niet want het enige dat de principaal wil is dat er 

voldaan wordt aan zijn eisen. De principaal wil dus dat de agent wettelijk in orde is. De 

agent kan kiezen om dit niet te zijn maar daar tegenover staan boetes en imagoschade. 

Hierdoor zal de agent hoogst waarschijnlijk toch in de belangen van zijn principaal dienen. 

(Hoewel er in het verleden al is uitgewezen dat dit niet altijd zo is, boete Microsoft van 

Europa …) 

De tweede relatie is binnen de onderneming zelf. Het bestuur is hier de principaal en de 

werknemers de agenten. Door de eerste relatie zal het bestuur de verlangens overnemen 

van de externe wetgeving, regelgeving en standaarden. 
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Hoewel een agent kan kiezen om geen uitgebreid onderzoek te doen over externe 

wetgeving of regelgeving kan hij zichzelf schade toebrengen. Hierdoor is de kans dat de 

agent in het belang van zijn principaal gaat werken groter. Doordat er in het derde en 

vierde deelproces een controle is op de conformiteit aan externe wetgeving en 

regelgeving zal de agent sneller geneigd zijn in de belangen van zijn principaal te dienen. 

Verder zorgt het derde deelproces opnieuw voor een relatie tussen de onderneming en de 

derde partij. Ook hier kan asymmetrische informatie ontstaan. 

Ook zien we in de RACI-kaart van MEA03 dat het bestuur wordt geïnformeerd van de 

laatste twee deelprocessen. Dit zijn twee controle processen. Het bestuur zal hierdoor 

snel te weten komen of de IT-doelen van het proces worden gehaald. 

De PAT problematiek is heel sterk aanwezig. De agenten zullen zich meestal schikken 

naar de belangen van hun principaal doordat voldaan is aan de eerste propositie van het 

testbare component. 

TAM 

Er is niets in dit proces wat wijst op aanwezigheid van TAM. Dit betekent niet dat het 

proces ongebruiksvriendelijk is, wel betekent dit dat de voorspellende theorie niet 

aanwezig is. 

Hierdoor kan er niet voorspelt worden of een gebruiker COBIT wel of niet gaat gebruiken 

om doelen te halen. 

TAM is niet aanwezig. 

2.4.5 EDM03 

STAKEHOLDER 

Stakeholder theorie is net zoals in alle andere processen aanwezig in de RACI kaart. Hier 

worden de belanghebbende geïdentificeerd samen met hun relatie tot het proces (en zo 

ook tot de onderneming). Door de RACI kaart zijn de vier basis componenten van de 

theorie voor een deel aanwezig. 

In de meetregels van de doelen is de theorie aanwezig. Zo zijn onder andere: een 

tevredenheidsenquête van de sleutel belanghebbende en het percentage van de 

belanghebbende die de meetregels snappen indicatie van aanwezigheid van de theorie. 

De relatie wordt niet uitgelegd, maar wordt gewoon gegeven. Ook is er niet precies 

beschreven hoe de theorie getest kan worden. Doordat COBIT een veel gebruikt 

raamwerk is, kan er worden van uit gegaan dat deze reeds grondig werd getest. Ook 

beschrijft dit proces niet hoe belanghebbende zullen proberen om hun wil op te leggen. 

Ondanks dit is de theorie toch aanwezig. 
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PAT 

In dit bestuursproces is PAT zoals te verwachten volledig aanwezig. Niet enkel in de 

meetregels en RACI-kaart maar ook in de deelprocessen. 

In de meetregels van de doelen is te zien hoe het bestuur de effectiviteit kan meten van 

het management bij de implementatie van COBIT. Dit kunnen ze door het percentage 

veiligheidsincidenten bij te houden die zorgen voor financieel verlies, onderbreking van de 

handel of imagoschade. Hiermee is aan de eerste testbare propositie van de theorie 

voldaan. 

Het niveau van alingniatie tussen het IT-risico en ondernemingsrisico is één van de 

meetregels. Dit zorgt ervoor dat de agenten de doelen van het bestuur overnemen. 

Het derde doel is een indicatie van de aanwezigheid van PAT. Het doel zorgt ervoor dat 

IT-gerelateerd risico niet boven de risicohonger van de onderneming gaat. Dit wordt 

verder gespecifieerd in het derde deelproces. Zo probeert COBIT te voorkomen dat de 

risicohonger van het management niet boven de risicohonger van het bestuur ligt. 

Het derde deelproces zorgt er zelfs voor dat de eerste test-propositie van de theorie 

volledig wordt aangesproken. De eerste activiteit controleert de mate waarin het risico 

profiel wordt beheert binnen de risicohonger van de onderneming. Ook moet ieder 

incident naar het bestuur worden meegedeeld. Op deze manier blijft het bestuur volledig 

op de hoogte. 

Ook is binnen dit deelproces de tweede testbare propositie gedeeltelijk aanwezig. Dit 

komt door de derde activiteit waar sleutelbelanghebbenden een review van de stand van 

zaken geven, hierdoor kan worden gecontroleerd op efficiëntie. 

PAT is volledig aanwezig binnen dit proces. 

TAM 

Ook hier lijkt TAM in sommige doelen aanwezig. 

Net zoals bij APO 13 zorgen vooral de meetregels ervoor dat er kan getest worden op het 

proces. Er zijn verschillende meetregels die de tevredenheid van de gebruikers aftoetsen. 

Deze zijn onder andere: 

 Tevredenheidsenquête van de sleutel belanghebbenden naar het niveau van de 

transparantie, begrip en nauwkeurigheid van de financiële IT informatie. 

 Percentage van de belanghebbende die het informatiebeleid begrijpen. 

Hierdoor vallen de doelen binnen de scope van de theorie.  

Hoewel TAM enkel aanwezig is in de doelen van het proces, wordt TAM als deels 

aanwezig beschouwt. 
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2.5 Adoptiegraad van theorie in COBIT v5.0, de IT-gerelateerde doelen 

Tabel 10. Adoptiegraad van theorie in COBIT v5.0, de IT-gerelateerde doelen. 
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2.5.1 02 IT ondersteuning en conformiteit voor zakelijke naleving van externe 
wet- en regelgeving. 

Voor ieder doel worden eerst de meetregels gegeven, zo kunnen we deze later aan een 

theorie te koppelen. Het zijn de meetregels die leiden tot de activiteiten in de processen. 

Voor IT-gerelateerd doel 02 zijn de meetregels: 

 Kost van IT-nalatigheid, inclusief boetes, uitkeringen en imagoschade. 

 Aantal IT-gerelateerde incidenten die worden gecommuniceerd naar het bestuur 

of worden gebruikt bij publieke commentaren of vernedering. 

 Aantal incidenten in relatie met contracten tussen de onderneming en IT-service 

providers. 

 Dekking van conformiteitsbeoordeling. 

STAKEHOLDER 

In de meetregels worden slechts enkele belanghebbenden geïdentificeerd (bestuur, 

publiek en IT-service providers) en worden de relaties met de onderneming niet 

uitgelegd. Hierdoor zijn de basis componenten van de theorie slechts deels aanwezig. 

Door de meetregels zijn wel een aantal voorschrijvende stellingen aanwezig. De eerste 

meetregel bevat boetes en imagoschade. Dit zijn beide manieren waarmee een 

belanghebbende probeert zijn wil door te drijven. Ook de tweede meetregel bevat een 

manier waarmee een belanghebbende dit kan proberen, publieke vernedering. 

Maar doordat de theorie enkel aanwezig is en slechts één van de voorschrijvende 

stellingen is de Stakeholder theorie slechts deels aanwezig in dit doel. 

PAT 

De aanwezigheid van PAT komt er in dit doel door meetregel drie. Het aantal incidenten 

in relatie met contracten. Hierdoor is de tweede testbare propositie van de theorie 

aanwezig. Wanneer de agent (IT-service provider) buiten de belangen van de principaal 

(de onderneming) handelt zal deze meetregel dit aan het licht brengen. Hierdoor 

controleert de principaal de agent. De agent zal dus de belangen van de principaal 

overnemen. 

Ook de tweede meetregel: het aantal IT-gerelateerde incidenten waarvan het bestuur op 

de hoogte wordt gehouden, zorgt voor de aanwezigheid van een testbare propositie van 

de theorie. 

Door deze twee meetregels is de testbare propositie van de theorie volledig aanwezig en 

wordt opportunistisch handelen beperkt. 

Vooral door de aanwezigheid van de testbare proposities is de theorie actief in dit doel. 
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TAM 

Uit de meetregels kan niet worden beoordeelt of TAM actief is in dit doel. 

2.5.2 07 Leveren van IT-services in lijn met de zakelijke noden. 

Voor IT-gerelateerd doel 07 zijn de meetregels: 

 Aantal zakelijke onderbrekingen door IT-service incidenten. 

 Percentage van de zakelijke belanghebbenden die tevreden zijn over de IT-service 

die tegemoet komt aan de afgesproken service niveaus. 

 Percentage van gebruikers die tevreden zijn met de kwaliteit van de levering van 

IT-service. 

STAKEHOLDER 

In dit IT-gerelateerd doel worden slechts enkele belanghebbenden geïdentificeerd 

(zakelijke belanghebbenden en gebruikers). Hiermee is de relatie tot de onderneming 

deels aanwezig, maar meer dan dit is er van de Stakeholder theorie niet aanwezig. 

Stakeholder theorie is niet aanwezig in dit IT-gerelateerd doel. 

PAT 

In dit IT-gerelateerd doel lijkt PAT niet aanwezig te zijn. 

TAM 

TAM is deels aanwezig in dit IT-gerelateerd doel. Dit is te zien in meetregel twee en drie. 

Dit zijn percentages van tevredenheid met het systeem, hiermee zijn deze rechtstreeks 

verbonden met de testbare propositie van TAM. 

Wanneer een gebruiker tevreden is, zal zijn perceptie van het nut natuurlijk groeien. Ook 

de eerste meetregel heeft een invloed op de perceptie van het nut en de perceptie van 

het gebruiksgemak. Wanneer er zich weinig incidenten voordoen zal COBIT sneller 

worden geaccepteerd. 

Maar ondanks de aanwezigheid van de testbare propositie zijn de andere componenten 

van de theorie slechts deels aanwezig. 

Hierdoor is TAM deels aanwezig in IT-gerelateerd doel 07. 
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2.5.3 10 Veiligheid van informatie, infrastructuur en applicaties. 

Voor IT-gerelateerd doel 10 zijn de meetregels: 

 Aantal veiligheidsincidenten die financieel verlies, verstoring van de activiteiten of 

imagoschade tot gevolg hebben. 

 Aantal IT-services met uitstekende veiligheidseisen. 

 Tijd die nodig is om toegangsprivileges toe te staan, wijzigen en verwijderen 

vergeleken met de afgesproken termijn. 

 Frequentie van de veiligheidsbeoordeling tegenover de nieuwste standaarden en 

richtlijnen. 

STAKEHOLDER 

De Stakeholder theorie in dit doel is slechts heel licht aanwezig. In de vierde meetregel 

worden twee belanghebbenden geïdentificeerd (standaarden en richtlijnen). De eerste 

meetregel bevat licht de aanwezigheid van een deel van de voorschrijvende stellingen, 

namelijk de manier waarop belanghebbenden kunnen proberen hun wil op te leggen. 

De Stakeholder theorie is slechts gedeeltelijk aanwezig in dit doel. 

PAT 

Vooral de derde meetregel laat de aanwezigheid van PAT voelen in dit IT-gerelateerd 

doel. De tijd die nodig is om toegangsprivileges toe te staan. Dit duidt op aanwezigheid 

van de tweede testbare propositie van PAT. Via dit systeem zal de principaal de agent 

kunnen controleren. Hierdoor wordt ook duidelijk dat er mogelijkheid tot asymmetrische 

relatie mogelijk is en opportunistisch gedrag zich kan voordoen. 

PAT is aanwezig in IT-doel 10. 

TAM 

TAM is niet aanwezig in dit IT-gerelateerd doel. 
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2.5.4 16 Competent en gemotiveerd zakelijk en IT personeel. 

Voor IT-gerelateerd doel 16 zijn de meetregels: 

 Percentage van het personeel van wie de IT-vaardigheden volstaan voor het 

uitvoeren van hun functie. 

 Percentage van de werknemers die tevreden zijn met hun IT-gerelateerde functie. 

 Aantal opleidingsuren per werknemer. 

STAKEHOLDER 

Behalve in de identificatie van de belanghebbenden lijkt de theorie hier niet aanwezig te 

zijn. 

De Stakeholder theorie is niet aanwezig. 

PAT 

Er is geen indicatie dat PAT aanwezig is binnen dit doel. 

TAM 

Zoals altijd binnen COBIT v5.0 in verband met TAM zijn vooral de testbare proposities 

aanwezig in dit doel. Alle drie de meetregels zullen ervoor zorgen dat de perceptie van 

het nut zal stijgen. 

De eerste meetregel zal ervoor zorgen dat de juiste mensen op de juiste plaats staan. 

Hierdoor weten ze wat ze kunnen verwachten en zullen ze dus sneller geneigd zijn om de 

aangereikte technologie in hun job te gebruiken. 

De tweede meetregel gaat de tevredenheid van de werknemers na in functie van hun rol. 

Ook dit zal bijdragen tot een stijging van de perceptie van het nut. 

Tot slot zorgt de derde meetregel ervoor dat werknemers worden opgeleid. Dit zal zorgen 

voor een stijging in de perceptie van het nut en zelfs het gebruiksgemak (misschien zelf 

stijging in SN). 

De theorie is aanwezig binnen dit IT-gerelateerd doel. 
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Hoofdstuk 3  Resultaten en vaststelling 

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het resultaat van het onderzoek. Tabel 11 is hierbij 

het resultaat. 

Tabel 11. Overzicht van Theorieën in COBIT v5.0. 

 Stakeholder PAT TAM 

Noden Belang -hebbende Aanwezig Aanwezig Niet Aanwezig 

Processen Start tot Start Aanwezig Aanwezig Niet Aanwezig 

Geïntegreerd Raamwerk Deels Aanwezig Deels Aanwezig Niet Aanwezig 

Holistische Benadering    

Scheiding Bestuur & Management Aanwezig Vol. Aanwezig Niet Aanwezig 

APO 13 Manage Security Aanwezig Aanwezig Deels Aanwezig 

BAI 06 Manage Changes Deels Aanwezig Aanwezig Deels Aanwezig 

DSS 05 Manage Sec Services Aanwezig Aanwezig Niet Aanwezig 

MEA 03 Compliance External req. Aanwezig Aanwezig Niet Aanwezig 

EDM 03 Ensure Risk Optimasation Aanwezig Vol. Aanwezig Deels Aanwezig 

IT-gerelateerd doel 02 Deels Aanwezg Aanwezig Niet Aanwezig 

IT-gerelateerd doel 07 Niet Aanwezig Niet Aanwezig Deels Aanwezig 

IT-gerelateerd doel 10 Deels Aanwezig Aanwezig Niet Aanwezig 

IT-gerelateerd doel 16 Niet Aanwezig Niet Aanwezig Deels aanwezig 

 

Het valt op dat de Principaal Agent Theorie sterk aanwezig is in COBIT. Dit is 

waarschijnlijk een gevolg daar COBIT een raamwerk wil zijn die vooral het bestuur en 

management ondersteund. In de tabel is ook te zien dat PAT en Stakeholder theorie 

meestal samen voorkomen. Vooral in de basisprincipes is een duidelijke aanwezigheid van 

de Stakeholder theorie en PAT te zien. Dit is logisch aangezien minstens twee groepen 

van belanghebbenden aan de basis liggen van PAT. Hierdoor is er een verband tussen 

Stakeholder theorie en PAT. 

Natuurlijk zijn de Stakeholder theorie en PAT sterker aanwezig in COBIT. Dit komt door 

(1) de twee meer zijn doorgedrongen in de basisprincipes van het raamwerk, (2) COBIT is 

ontstaan in de auditwereld en (3) Stakeholder theorie en PAT lagere type theorieën zijn. 

In de auditwereld was de vraag ontstaan naar een raamwerk om het bestuur, 

management en auditeurs te ondersteunen. Hierdoor is het natuurlijk logisch dat PAT en 

Stakeholder theorie aanwezig zijn in het raamwerk. Doordat deze theorieën lagere type 

theorieën zijn, neemt een systeem sneller de componenten op. 
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Het Technology Acceptance Model is slechts beperkt aanwezig in het raamwerk. Dit is 

logisch aangezien TAM een hoger type theorie is. Hierdoor is het belangrijker dat een 

systeem is gebouwd naar de componenten van de theorie. Toch lijken hier en daar 

testbare elementen van de theorie aanwezig. Mocht COBIT gepolijst worden met de 

theorie in het achterhoofd zou deze zeker deel kunnen uitmaken van het raamwerk. Op 

deze manier kan het gebruiksgemak en comfort van het raamwerk worden verhoogd en 

voorspeld. Natuurlijk betekent de afwezigheid (beperkte aanwezigheid) niet dat het 

raamwerk ongebruiksvriendelijk is. Dit betekent enkel dat de theorie niet als fundament in 

het raamwerk werd opgenomen. Wel betekent dit dat er nog ruimte is om de theorie te 

gaan toepassen en voorspellingen over gebruiksvriendelijkheid en gebruikersacceptatie te 

kunnen maken. 

Tabel 12 is een overzicht van de aanwezige doelen in de onderzochte processen. Een 

combinatie van tabellen 11 en 12 blijkt dat een doel mogelijk invloed heeft op de 

aanwezigheid van een theorie in een proces. Zo lijkt de aanwezigheid van IT-doel 07 een 

gedeeltelijke aanwezigheid van TAM met zich mee te brengen naar een proces (cf. BAI 

06). Ook lijkt het dat IT-gerelateerde doelen 02 en 10 de aanwezigheid van PAT met zich 

meebrengen. Verder blijkt dat wanneer doel 02 en 10 samen voorkomen de Stakeholder 

theorie aanwezig is in het proces (cf. APO13 en DSS05). 

Een verklaring is te vinden het feit dat wanneer een doel aanwezig is in een proces, dit 

proces stappen onderneemt om het doel te halen. Als een theorie aanwezig is in een doel 

zal het proces dus ‘onvrijwillig’ activiteiten nemen die de componenten van de theorie 

bevatten. 

Natuurlijk is dit onderzoek te beperkt om dit te kunnen bekrachtigen. Om deze 

vaststelling te bevestigen zouden meer processen moeten onderworpen worden aan een 

theoretisch onderzoek en alle IT-gerelateerde doelen. Op deze manier zouden processen 

eventueel sterker naar een theorie kunnen gebouwd worden. 

Natuurlijk zijn er ook andere elementen in een proces die de aanwezigheid van een 

theorie kunnen versterken. Zo zal een RACI-kaart altijd de Stakeholder theorie met zich 

meebrengen, externe referenties gedeeltelijk PAT en de procesdoelen kunnen ook 

bijdragen tot de aanwezigheid van een theorie. 

Tabel 12. Doelen aanwezig in processen. 

 IT-doel 02 IT-doel 07 IT-doel 10 IT-doel 16 

APO13     

BAI06     

DSS05     

EDM03     

MEA03     
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Hoofdstuk 4  Conclusie en verder onderzoek 

Na het classificeren van de theorieën en het koppelen van de basisprincipes, processen en 

IT-gerelateerde doelen lijkt het erop dat COBIT niet is gebouwd vanuit een theoretisch 

fundament met duidelijke IS-theorieën als basis, maar dat deze theoretische proposities 

verrassend aanwezig zijn. 

De theorieën zijn aanwezig in COBIT maar niet altijd volledig. De basiscomponenten van 

een theorie zijn meestal aanwezig. Het zijn vooral de causale verklaringen en 

voorschrijvende stellingen die afwezig zijn. Meteen is dit de reden waarom de Principaal 

Agent theorie quasi volledig aanwezig is in sommige onderdelen van COBIT. PAT heeft 

immers geen causale verklaringen en voorschrijvende stellingen. Hierdoor zullen type 2 

theorieën in het algemeen sterker aanwezig zijn in het raamwerk. 

Ook de Stakeholder theorie is een type 2 theorie en sterker aanwezig dan TAM. Om te 

kunnen bekrachtigen dat lagere type theorieën sterker aanwezig zijn in een raamwerk is 

er verder onderzoek nodig. 

Verder lijkt het erop dat IT-gerelateerde doelen de aanwezigheid van een theorie met zich 

meebrengen naar de processen. Ook is vast te stellen dat wanneer twee doelen die 

gedeeltelijk een theorie bevatten samen in een proces voorkomen er een grotere 

aanwezigheid van de theorie zal zijn. 

Dat een doel de aanwezigheid van een theorie met zich meebrengt is doordat een proces 

stappen neemt om het doel te halen. Als een theorie aanwezig is in een doel zal het 

proces dus ‘onvrijwillig’ activiteiten voorschrijven die de componenten van de theorie 

overnemen. Natuurlijk is dit onderzoek te beperkt om dit te kunnen bekrachtigen. Om 

deze vaststelling te bevestigen zouden meer processen samen met alle IT-gerelateerde 

doelen moeten onderworpen worden aan een theoretisch onderzoek. 

Doordat de aanwezigheid van een theorie door een doel gedragen wordt, zal de 

aanwezigheid van een theorie in het raamwerk niet volledig in de handen van ISACA zelf 

liggen maar in de handen van het bestuur die de doelen voorop stellen. 

Wat ISACA kan doen, zijn de theorieën zo goed mogelijk voorzien in de doelen en 

processen van COBIT. Ook kan het bestuur bewust worden gemaakt van de aanwezigheid 

van theorieën. Dit kan bereikt worden door een plan op te stellen waarin ISACA sommige 

doelen aanprijst of aanraadt om zeker op te nemen in het ondernemingsplan. 

Van de Stakeholder theorie zijn vooral de voorschrijvende stellingen niet voldoende 

aanwezig. Om volledige aanwezigheid te bereiken zou het raamwerk gebruik kunnen 

maken van het onderzoek van Mitchell et al. (1997) om het belang van iedere 

belanghebbenden te bepalen. Ook zou het onderzoek van Frooman (1999) bewust 

kunnen worden aangewend om zo het management op de hoogte te houden van hoe 

belanghebbenden proberen hun wil op te leggen (nu zijn deze enkel indirect aanwezig in 

de meetregels van sommige doelen). 
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Om TAM volledig aanwezig te maken in het raamwerk zijn grotere wijzigingen nodig. Zo 

zullen de bouwblokken van het raamwerk herdacht en aangepast moeten worden. De 

snelste manier om de aanwezigheid van TAM te verhogen is het aanpassen van de 

processen. Deze bewust gebruiksvriendelijk maken zal de aanwezigheid van de theorie in 

het raamwerk aanzienlijk verhogen. Ook het promoten van doelen die TAM gedeeltelijk 

meedragen kan hierbij helpen. 

Om PAT volledig aanwezig te krijgen in het raamwerk is slechts een kleine aanpassing 

nodig. Het zal volstaan om het bestuur en management bewust te maken van de 

aanwezigheid van de theorie. Ook het inrichten van een manier om de agent te 

controleren op efficiëntie tijdens zijn werk zal de problematiek verkleinen. 

Dit eerste onderzoek naar theoretische fundamenten van COBIT v5.0 beantwoorde één 

vraag maar maakt ruimte voor veel nieuwe. 

 Welke IS-theorieën zijn nog aanwezig in COBIT? 

 Is het ideale beoordelingsmodel gekozen? 

 Kloppen de resultaten? 

o Is de aanwezigheid van theorie afhankelijk van de gekozen doelen? 

 Is de methode bruikbaar op andere raamwerken? 

 Is het mogelijk een nieuw raamwerk te ontwikkelen met theorieën als basis? 

 Kan COBIT v5.0 worden aangepast om bewust gebruik te maken van de theorieën? 

 Is het bestuur van een onderneming verantwoordelijk voor de aanwezigheid van 

een theorie? 

 … 

Door de vragen ontstaan een aantal problemen die om verder onderzoek vragen. 

Om de eerste vraag te beantwoorden kan het onderzoek verdergezet worden door extra 

IS-theorieën volgens de methode van Gregor te analyseren. Vervolgens koppelen aan 

COBIT. Zo lijken de IS-theorieën van Cybernetica en Soft-system geschikte kandidaten 

om in een volgende fase aan COBIT te koppelen. Ook zou COBIT zelf als theorie kunnen 

worden geanalyseerd via de methode van Gregor. 

Een ander onderdeel waar verder onderzoek mogelijk is, is het samenbrengen van een 

Delphi-panel. Dit panel zal een beoordelingsmodel kiezen die een meerwaarde aan het 

onderzoek zal geven. Ook zou dit panel eventueel theorieën kunnen bepalen die zeker 

moeten worden gekoppeld aan dergelijke raamwerken. 

Om een antwoord op de derde vraag te vinden zou het volledige COBIT raamwerk 

onderzocht moeten worden. Op deze manier kunnen de reeds gemaakte vaststellingen 

worden bevestigd. Zo zal onder andere bekrachtigd kunnen worden of de IT-gerelateerde 

doelen effectief invloed hebben op de aanwezigheid van een theorie, lagere type 

theorieën sterker aanwezig zijn, … 
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Ook zou de methodiek op een ander raamwerk kunnen worden toegepast om zo een 

algemeen model te creëren. Op deze manier zouden niet enkel de theoretische 

fundamenten van COBIT kunnen worden onderzocht, maar ook die van andere 

raamwerken zoals ITIL, PRINCE2, ISO’s, … 

Uiteindelijk zou een model ontwikkeld kunnen worden om op ieder informatie systeem of 

raamwerk toe te passen. 

Tot slot zou een nieuwe theorie tot stand kunnen komen met verschillende IS-theorieën 

als basis. Deze theorie zou kunnen dienen als gids om toekomstige raamwerken op te 

bouwen. De theorie zou van het vijfde type zijn volgens Gregor, een design en action 

theorie voor het bouwen van raamwerken. Het voordeel van zo’n theorie is dat 

organisaties zelf nog de vrijheid hebben om een eigen raamwerk te ontwikkelen die reeds 

theoretisch sterk is onderbouwt. Verder zou ieder raamwerk die gebruik maakt van een 

dergelijke theorie geïntegreerd kunnen worden en onderling uitwisselbaar. 

Als extra zou ook het verband tussen Stakeholder theorie en Principaal Agent theorie 

kunnen onderzocht worden. Maar dit valt buiten de scope van dit onderzoek. 

Dit onderzoek was het topje van de ijsberg en beantwoorde één vraag en riep er vele op. 

De slot conclusie van dit onderzoek is dat de basis is gelegd voor een algemeen model om 

informatiesystemen te onderzoeken en op zoek te gaan naar de theoretische 

fundamenten van andere informatiesystemen. Dit onderzoek heeft ook aangetoond dat er 

nog veel kan gebeuren in dit onderzoeksgebied. 

En hoewel COBIT v5.0 niet is gebouwd met IS-theorieën als fundament, zijn deze toch 

aanwezig. 
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Bijlagen 

Bijlage A  Detail adoptie van Stakeholder theorie in MEA03. 

Tabel 1 Adoptiegraad van theorie in COBIT v5.0, MEA03. 
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Doelen L L L L P P F 

RACI F F F L L P P 

MEA03.01 L F L L P P L 

MEA03.02 P P P L P P L 

MEA03.03 P P P P P P P 

MEA03.04 P P P P P P P 

Referenties        

 

A.1 Doelen 

STAKEHOLDER 

Binnen de doelen van dit proces is de Stakeholder theorie aanwezig. Door te zorgen dat 

de onderneming voldoet aan externe wetgeving. De wetgeving is een externe 

belanghebbende van de onderneming. In de meetregels wordt ook beschreven hoe deze 

externe belanghebbende zijn wil oplegt, hij doet dit via een rechtstreekse weg aan de 

hand van boetes, en via een indirecte weg kan imagoschade worden gezien. Hierdoor 

worden voor de doelen zelfs de voorschrijvende stellingen als volledig aanwezig 

beschouwt. 

Ook zorgen dat contracten worden nageleefd duid op de aanwezigheid van Stakeholder 

theorie. 

Stakeholder theorie is aanwezig in de doelen van EDM03. 
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PAT 

Hoewel een agent kan kiezen om geen uitgebreid onderzoek te doen op een externe 

wetgeving of regelgeving zal hij zich hiermee in zijn eigen vlees snijden. Hierdoor is de 

kans dat de agent in het belang van zijn principaal gaat werken groter. Ook doordat er in 

het derde en vierde deelproces een controle zal zijn op de voldoening aan de externe 

wetgeving en regelgeving zal de agent sneller geneigd zijn in de belangen van zijn 

principaal te dienen. 

Principaal agent dubbel hier, externe wetgeving is principaal van bestuur en bestuur van 

agent. 

Door deze manier van werken is zijn de twee te testen proposities van de theorie 

aanwezig. 

Binnen de doelen is PAT aanwezig. 

A.2 RACI 

STAKEHOLDER 

Stakeholder theorie heeft voor ieder proces dezelfde aanwezigheid in de RACI kaart. 

Belanghebbenden worden geïdentificeerd, de relatie tot COBIT is er in meegedeeld, … 

PAT 

Bij de RACI-kaart van MEA03 wordt het bestuur enkel op betrokken in het derde en vierde 

deelproces. Deze twee processen zijn de controle processen van de eerste twee. Hierdoor 

zal het bestuur snel te weten komen of de actieve IT doelen van het proces worden 

gehaald. 

Hierdoor krijgt het management bijna geen ruimte om in eigenbelang te handelen. 

In deze RACI kaart is de theorie niet alleen actief, er wordt ook goed met hem omgegaan 

door het bestuur te informeren. 

A.3 MEA03.01 

STAKEHOLDER 

Binnen dit deelproces worden de belanghebbende van de onderneming (externe 

wetgevingen en vereisten) constant opnieuw geïdentificeerd en gemonitord. 

Ook wordt een nieuwe belanghebbende betrokken in dit proces, een derde onafhankelijke 

partij. Dit moet zorgen voor de nodige veranderingen tegenover de wetgeving, 

regelgeving en standaarden. 
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Stakeholder theorie is actief binnen dit proces. 

A.4 MEA03.02 

STAKEHOLDER 

Dit is een heel klein deelproces. Waar in het eerste deelproces de belanghebbende 

(wetgeving, regelgeving en standaarden) worden geïdentificeerd wordt er in dit proces 

gezorgd dat de onderneming voldoet en wordt geoptimaliseerd om de wensen van de 

belanghebbenden na te komen. 

Hoewel dit een heel klein proces is, is de Stakeholder theorie toch deels aanwezig. 

A.5 MEA03.03 

STAKEHOLDER 

Het derde deelproces gaat opzoek naar bevestiging van voldoening met de externe 

belanghebbende. Hierdoor kan deze worden beschouwt als een verlenging van de eerste 

twee deelprocessen. Omdat het verder werkt op de identificatie die gebeurt in het eerste 

deelproces en er in het tweede gezorgd wordt voor tegemoetkoming tot de wil van de 

belanghebbende is de theorie in dit proces als passief te beschouwen, het is aanwezig 

maar gaat zelf geen van de componenten van de theorie actief gaan gebruiken. 

De theorie is deels actief in dit deelproces. 

A.6 MEA03.04 

STAKEHOLDER 

Voor de theorie in dit proces geldt hetzelfde als voor deelproces 3. Het verschil zit hem 

hier dat dit deelproces zekerheid eist over de voldoening met externe wetgeving. 

De theorie is deels aanwezig in dit proces. 

A.7 Referenties 

MEA03 heeft geen gerelateerde referenties. 
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Bijlage B  Detail adoptiegraad van theorie in APO 13. 

Tabel 1 Adoptiegraad van theorie in COBIT v5.0, APO 13. 
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B.1 Doelen 

STAKEHOLDER 

De Stakeholder theorie is actief binnen de doelen van deze APO. Dit is te zien in de 

meetregels, één van de meetregels zijn het aantal duidelijk gedefinieerde security rollen 

(deze rollen zijn natuurlijk stakeholders van de onderneming). 

Ook de tevredenheid van de stakeholders met het veiligheidsplan in de onderneming is 

één van deze meetregels. Ook wordt de tevredenheid van de business gebruikers 

gegeven als een meetregel. Bij de procesdoelen is een tevredenheidsondervraging van de 

sleutelstakeholders in het level van transparantie, begrip en precisie van financiële IT 

informatie een meetregel. Deze meetregels duiden op de activiteit van de theorie in deze 

APO. 

De meetregels zorgen voor de identificatie van stakeholders binnen deze APO. 

Ook wordt de relatie duidelijk, welke belanghebbende belangrijk is voor welke meetregels. 

Jammer genoeg legt COBIT deze niet expliciet uit. Ook wordt er binnen deze APO niet 

beschreven hoe ze hun wil zullen proberen op te leggen. 

PAT 

Risico afwijking kan ontstaan bij het inschatten van de risicohonger van de onderneming. 

Hierdoor kan opportunistisch gedrag ontstaan en een asymmetrische informatie relatie 

tussen de agenten en principaal. 

De onderneming kan deels gaan testen of de doelen zijn gehaald door ze te controleren 

met de IT-doelen die werden voor opgesteld. 

TAM 

TAM is niet aanwezig in de basisprincipes maar lijkt in de doelen van APO 13 toch voor 

een deel aanwezig te zijn. 

Vooral de meetregels zorgen ervoor dat er kan getest worden op het proces. Dit doordat 

er verschillende meetregels zijn die de tevredenheid van de gebruikers aftoetsen. Deze 

zijn onder andere: 

 Tevredenheids-enquête van de sleutel belanghebbenden naar het niveau van de 

transparantie, begrip en nauwkeurigheid van de financiële IT informatie. 

 Het niveau van tevredenheid bij de zakelijke gebruikers met de kwaliteit en 

beschikbaarheid van management informatie. 

 Niveau van tevredenheid belanghebbende over het security plan doorheen de 

onderneming. 

Hierdoor vallen de doelen dan ook binnen de scope van de theorie. 
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B.2 RACI 

STAKEHOLDER 

Op zich zelf identificeert een RACI-kaart stakeholders, voor COBIT is dit niet anders. In de 

RACI-kaart van APO 13 worden interne stakeholders geïdentificeerd. Door deze kaart is 

ook de relatie van iedere stakeholder te zien met het proces en dus met de onderneming. 

Ook wordt de relatie uitgelegd aan de hand van de RACI codes (Responsible, …)  

Het enige wat deze kaart niet duidelijk weergeeft, is een manier waarop een stakeholder 

zijn zin zal proberen te krijgen. 

Ook kan hier via caselets getest worden of de RACI-kaart klopt. 

PAT 

Bij de RACI-kaart van APO 13 wordt het bestuur helemaal niet betrokken in het proces. 

Hierdoor ontstaat er een asymmetrische kennisrelatie tussen het bestuur en het 

management.  

Hierdoor krijgt het management de ruimte om volledig in eigenbelang te handelen. Ze 

kunnen vb. te zwakke veiligheidsmaatregelen treffen waardoor ze sneller kunnen werken 

maar met een risicohonger die niet veel hoger is dan die van de onderneming. 

Ook is er hierdoor geen manier waarmee het bestuur het management kan controleren. 

TAM 

De RACI-kaart die gegeven is in de APO is op zichzelf niet onderworpen aan TAM. Dit wil 

niet zeggen dat deze kaart niet gebruiksvriendelijk is of nuttig. Wel geeft dit weer dat 

COBIT hier niet dieper op in gaat. 

B.3 APO 13.01 

STAKEHOLDER 

Door de betrokken rollen werden de verantwoordelijke stakeholders al betrokken via de 

RACI-kaart. 

Maar ook moeten ze hier de ‘security policy’ meedelen aan het management (een andere 

groep stakeholders). 

Hierdoor is de theorie slechts deels actief in dit eerste deel proces. 
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PAT 

Er is ruimte voor opportunistisch gedrag, de persoon kan het ISMS niet communiceren 

naar buiten of niet volledig. Hierdoor ontstaat een asymmetrie in de kennis. 

Gelukkig is het controleerbaar doordat het moet gealigneerd zijn met de Enterprise 

security management. 

TAM 

Binnen dit deelproces wijst niets erop dat er wordt rekening gehouden met de 

gebruiksvriendelijkheid van het proces. 

B.4 APO 13.02 

STAKEHOLDER 

De eerste activiteit van dit deelproces zorgt ervoor dat de stakeholder problematiek al 

volledig actief is. In deze activiteit worden de verantwoordelijken (stakeholders) 

geïdentificeerd, de relatie tot de onderneming blootgelegd. 

Ook is één van de activiteiten het verzorgen van training voor interne stakeholders.  

Doordat er moet gezorgd worden dat de plannen gebaseerd zijn op geadviseerde 

business-casses is de theorie in dit deel proces al deels getest. 

PAT 

Doordat het information security plan het informatiebeveiligingsrisico beschrijft en dit 

moet aligneren met het Enterprise strategie plan en Enterprise architectuur ontstaat PAT. 

Hierdoor ontstaat asymmetrische informatie tussen de persoon die het uitvoert en op de 

hoogt wordt gebracht. 

Wel kan er nog altijd opportunistisch gedrag ontstaan doordat de persoon die de 

beveiligingsverbeteringen nog deels kan kiezen volgens zijn honger (afhankelijk van de 

cases waarop hij zich baseert). 

Het kan getest worden doordat de doelen moet gealigneerd zijn dus een resultaat 

gebaseerd contract als het ware ontstaat. 

TAM 

Hoewel de theorie niet actief is binnen dit deelproces, dient er toch opgemerkt te worden 

dat de testbare component wel kan benut worden. Dit kan doordat de vijfde activiteit 

ruimte laat om zelf meetregels te bepalen. 
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B.5 APO 13.03 

STAKEHOLDER 

Net zoals in het eerste deelproces is ook hier de theorie slechts deels actief. 

Van de rollen worden ook de verantwoordelijke stakeholders al betrokken via de RACI-

kaart. 

Maar ook moeten ze hier formeel veiligheidsbeleid meedelen aan het management (een 

andere groep stakeholders). 

PAT 

Er is in APO 13.03 nog een kleine ruimte waar een agent opportunistisch gedrag kan 

vertonen. Hij kan zelf bepalen wat het tijdsinterval van de communicatie is. Ook kan een 

werknemer averechtse mestrieken selecteren. 

Verder is het ook slechts deels te testen of de werknemer effectief het goede kiest … 

TAM 

Ook hier is TAM niet aanwezig. 

B.6 Referenties 

STAKEHOLDER 

Door gebruik te maken van externe raamwerken en/of standaarden is deze theorie actief 

in referenties. Ook is de relatie tussen COBIT en de externe raamwerken duidelijk 

gegeven door ISACA (cf. Figuur 2). 

De externe raamwerken kunnen dan ook als stakeholder worden gezien. (de leverancier 

ervan) 

Wel zou er nog verder onderzocht kunnen worden wat deze precies proberen te bereiken 

door hun eigen raamwerk toegankelijk te maken voor COBIT. 

PAT 

PAT is slechts deels actief in de referenties. Als er nood is aan referenties kan een 

werknemer kiezen om in eigenbelang te handelen. Zo kan hij de minst uitgebreide kiezen 

of deze waar hij het meest met is vertrouwd. Deze referenties zijn daarom niet in het 

belang van de onderneming. Op deze manier is er ruimte om opportunistisch te handelen. 

Ook is het niet te testen of de correcte referenties werden gekozen omdat ze allen een 

meerwaarde kunnen bieden op een andere manier. 

  



  XX 

TAM 

Net zoals bij de eerste twee basisprincipes is ook TAM hier niet doorgedrongen. Dit wil 

niet zeggen dat COBIT ongebruiksvriendelijk is maar dat niet wordt gecontroleerd in het 

raamwerk. 

Ook kan de mate van aanwezigheid van deze theorie afhankelijk zijn van het 

raamwerk/standaard die wordt gekozen als extra.
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