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Beoordelen van IT Processen:  

het COBIT 5 Proces Assessment Model 

Prof. dr. Steven De Haes  -  Prof. dr. Wim Van Grembergen 

Universiteit Antwerpen – Antwerp Management School 

 

Informatietechnologie (IT) speelt een steeds grotere rol in het strategisch succes en de 

operationele excellentie van organisaties. Echter, IT evolueert ook zeer snel (cloud, mobile, big 

data, …) en het is dan ook van groot belang dat business en IT managers kunnen inschatten in 

welk mate de organisatie klaar is om IT-enabled investeringen succesvol uit te rollen en de 

gerelateerde IT diensten op een kwaliteitsvolle manier af te leveren.  

 

Het COBIT 5 Proces Assessment Model (PAM) biedt organisaties een methode om op een robuuste 

evidence-based manier een inschatting te maken van de capabiliteit (“capability level”) van de IT 

gerelateerde processen en organisatie. Dergelijke inschattingen kunnen gebruikt worden voor 

interne en externe kwaliteitsrapportering en ten behoeve van het identificeren van 

verbeterprogramma’s voor de organisatie.  

 

Hoewel dit artikel start met een korte inleiding rond COBIT 5, gaat deze bijdrage ervan uit dat de 

lezer in de diepte vertrouwd is met COBIT 5 en de toepassing ervan voor enterprise governance of 

IT. Een uitgebreide beschrijving van COBIT 5 kan worden teruggevonden in het artikel “COBIT 5: 

een geïntegreerd raamwerk voor enterprise governance of IT” (Van Grembergen, De Haes; 

beschikbaar op www.monkey.com).  
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Inleiding COBIT 

 

COBIT is ontstaan in de jaren negentig als een IT audit en controle raamwerk (zie figuur 

1), ontwikkeld door ISACA (www.isaca.org). De eerste twee versies van COBIT 

beschreven 34 processen en bijbehorende controle objectieven die auditors een 

belangrijke leidraad boden bij het beoordelen en evalueren van IT processen.  

 

Met de lancering van COBIT 3 in 2000 werd een eerste stap genomen naar management. 

De 34 COBIT processen werden aangevuld met concrete managementinstrumenten, 

zoals maturiteitsmodellen en  metrieken. Vanaf dat moment begint COBIT meer toegang 

te vinden in de wereld van IT management en IT professionals, terwijl de sterke basis 

binnen de audit en controle wereld blijft bestaan (en nog steeds). In deze periode neemt 

de adoptie van COBIT ook sterk toe, mede als gevolg van  het ontstaan van reguleringen 

zoals Sarbanes-Oxley, waarvoor COBIT een zeer geschikt compliancy instrument is.  

 

 

Figuur 1: Evolutie van COBIT 

 

In 2005 neemt COBIT in zijn 4de editie belangrijke IT governance elementen op. In deze 

nieuwe editie werden concepten opgenomen rond het koppelen van bedrijfsdoelstellingen 

aan IT doelstellingen, rond de relaties tussen IT processen en de verantwoordelijkheden 

binnen IT processen (RACI charts). Ook de 34 COBIT processen worden verrijkt met 

nieuwe IT governance inzichten op dat moment, zoals het belang van een IT strategy 

committee op het niveau van de Raad van Bestuur.  



 

In diezelfde periode lanceert ISACA nieuwe raamwerken zoals VALIT en RISKIT. Deze 

raamwerken bespreken in detail de verantwoordelijkheden die de business moet 

opnemen in waardecreatie (VALIT, bv. het maken van een business case) en in 

risicobeheer (RISKIT, bv. het vastleggen van de risk-appetite van de organisatie).  

 

COBIT 5 kan gezien worden als weer een belangrijke nieuwe generatie van het COBIT 

gedachtegoed, waarin een duidelijke shift wordt gemaakt naar het bredere concept van  

enteprise governance of IT. Wat betekent dit concreet? Als je kritisch kijkt naar COBIT4, 

dan zie je dat de voornaamste focus ligt op verantwoordelijkheden van IT, terwijl recente 

gerelateerde raamwerken van ISACA, zoals VALIT als RISKIT, meer de nadruk leggen op 

de business verantwoordelijkheden in waardecreatie en risicobeheer. COBIT 5 zal een 

geïntegreerd zicht geven op enterprise governance of IT, gebaseerd op COBIT, VALIT en 

RISKIT. Door de integratie van die raamwerken, zal COBIT 5 end-to-end management en 

governance processen aanleveren, waarin zowel IT als de business een belangrijke rol 

spelen in het realiseren van waarde uit IT en het beheren van IT gerelateerde risico’s.  

 

Voornaamste kenmerken van COBIT5 

 

COBIT5 zal verder bouwen op de vorige edities en anderzijds een aantal belangrijke 

evoluties ondergaan. De voornaamste kernmerken van COBIT 5 kunnen best samengevat 

worden in vijf principes, zoals voorgesteld in Figuur 2:  

 

 

 

Figuur 2: kernprincipes van COBIT 5 

Bron: COBIT 5, www.isaca.org 

 

 



Principe 1: “Meeting Stakeholder Needs” 

 

 
Principe 1 (“Meeting Stakeholders Needs”) stelt dat organisaties in de eerste plaats 

waarde moeten creëren voor al hun stakeholders (klanten, personeel, aandeelhouders, 

omgeving, …).  IT kan een belangrijke ondersteunende middel zijn voor deze 

waardecreatie, maar uiteraard enkel op voorwaarde dat de investeringen in IT juist 

gebeuren en er een efficiënt en effectief beheer van IT is.  

 

Het belang van strategische afstemming was al aanwezig in de COBIT documentatie 

sinds de eerste release. De uitdaging is hoe organisaties die alignment doelstelling 

kunnen bereiken. Om deze vraag te beantwoorden is, in opdracht van ISACA, een reeks 

van onderzoekstappen opgezet binnen de Antwerp Management School – Universteit van 

Antwerpen.  Binnen dit onderzoek werden, op basis van diepte-interviews en expert / 

delphi ondervragingen, een algemene lijst van enterprise doelen, IT-gerelateerde doelen 

en hun onderlinge relatie opgesteld, zoals weergegeven in figuur 3. Deze cascade vormt 

de hoeksteen van COBIT 5, implicerend dat organisaties altijd moeten beginnen met het 

analyseren van hun situatie door de bepaling en afstemming van enterprise doelen en IT-

gerelateerde doelen. (De Haes en Van Grembergen, 2015). In functie van deze analyse 

moeten dan de nodige “enablers” worden ingezet (zie infra), waaronder een aantal 

management en governance processen.  

 

 



BSC DIMENSION ENTERPRISE GOALS 

CORPORATE 

1. Stakeholder value of business investments  

2. Portfolio of competitive products and services  

3. Managed business risks (safeguarding of assets) 

4. Compliance with external laws and regulations 

5. Financial transparency 

CUSTOMER  

6. Customer-oriented service culture 

7. Business service continuity and availability 

8. Agile responses to a changing business environment 

9. Information-based strategic decision making 

10. Optimisation of service delivery costs 

INTERNAL  

11. Optimisation of business process functionality 

12. Optimisation of business process costs 

13. Managed business change programmes 

14. Operational and staff productivity 

15. Compliance with internal policies 

LEARNING AND GROWTH 
16. Skilled and motivated people 

17. Product and business innovation culture 

 

IT - BSC 

DIMENSION 
IN FORMATION AND RELATED TECHNOLOGY GOAL 

CORPORATE 

1 Alignment of IT and business strategy 

2 IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations 

3 Commitment of executive management for making IT-related decisions 

4 Managed IT-related business risks 

5 Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio 

6 Transparency of IT costs, benefits and risk 

CUSTOMER 
7 delivery of IT services in line with business requirements 

8 Adequate use of applications, information and technology solutions 

INTERNAL 

9 IT agility 

10 Security of information, processing infrastructure and applications 

11 Optimisation of IT assets, resources and capabilities 

12 
Enablement and support of business processes by Integrating applications and technology into 
business processes 

13 Delivery of programmes on time, on budget, and meeting requirements and quality standards 

14 Availability of reliable and useful information for decision making 

15 IT compliance with internal policies 

LEARNING AND 

GROWTH 

16 Competent and motivated IT personnel 

17 Knowledge, expertise and initiatives for business innovation 

 

 

 

Figuur 3: De afstemming tussen Enterprise doelen en  IT-gerelateerde doelen 

Bron: COBIT 5, www.isaca.org 

 

 

Belangrijk om te vermelden is dat COBIT 5 het woord "Enterprise Goals" in plaats van 

"Business Goals" gebruikt zoals genoemd in COBIT 4. Met deze verschuiving wil COBIT 5 

zich expliciet richten naar zowel profit als non-profit (overheids-) ondernemingen. COBIT 

5 spreekt ook over "IT-gerelateerde" doelen en niet over "IT-doelen" zoals in COBIT 4. 

De reden voor dit laatste wordt ook uitgelegd in het volgende "COBIT principe" (zie 

infra), namelijk de overtuiging dat zowel de business als IT-mensen samen "IT-

gerelateerde" verantwoordelijkheden moeten opnemen om waarde te realiseren uit IT.  

 

Ter illustratie van deze cascade, toont figuur 4 blijkt dat de enterprise doelstelling van 

"Compliance with external laws and regulations" primair gerelateerd (P) wordt aan de IT-

related doelstelling van "Security of information and processing infrastructure." In de 

documentatie van COBIT 5, zal het belang van deze IT-gerelateerde doelstelling op zijn 

beurt leiden tot  primaire focus (P) op een aantal van de 37 COBIT 5 processen (zie 

infra), bijvoorbeeld "Manage Risks" en"Manage Security” en "Manage Changes" . 

 



 

 

 

 



 

 
 

Figuur 4: Cascade van Enterprise Doelen, IT-gerelateerde doelen en COBIT 5 

Processen  
Bron: COBIT 5, www.isaca.org 



Principe 2: “Covering the enterprise end-to-end”  

 
Het tweede principe (“covering the enterprise end-to-end”) verwoordt dat COBIT 5 zich 

niet alleen richt op de "IT-functie" maar ook op alle andere IT gerelateerde processen en 

verantwoordelijkheden die de business moet opnemen om IT gerelateerde waarde te 

creëren en  risico’s te beheren. Dit principe sluit aan bij het werk van Weill en Ross 

(2009) omtrent IT Savviness, waarin zij concluderen dat mensen uit het bedrijfsleven 

expliciet hun verantwoordelijkheid moeten opnemen in het beheer van hun IT-

gerelateerde activa. In de hedendaagse bedrijfsvoering, waar het belang van IT zeer 

groot is, kunnen zij die verantwoordelijkheid niet langer delegeren aan de CIO en de IT 

functie.  

 

COBIT 5 behandelt dan ook de  IT-gerelateerde bedrijfsprocessen waarin IT’ers en 

business mensen samen (end-to-end) een rol spelen. Dit komt ook tot uiting in de RACI 

grafieken grafieken (R = responsbile, A = accountable, C = consulted, I = Informed), die 

per proces worden opgesteld in COBIT 5. Ter illustratie geeft figuur 5 de RACI grafiek van 

"Manage service agreements". Deze RACI grafiek, waarin de bedrijfsrollen eerder links 

staan en de IT rollen rechts, geeft duidelijk aan dat voor het “Service Agreements” 

proces zowel de bedrijfs-en IT-functies verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. 

 

 
 

Figuur 5: End-to-end verantwoordelijkheid in het beheer van service 

overeenkomsten 
Bron: COBIT 5, www.isaca.org 

 

 



 

Principe 3: Applying a Single, Integrated Framework 

 
Principe 3 (“Applying a Single Integrated Framework”) legt uit dat COBIT 5 lijn is met 

andere relevante normen en kaders (bv. ITIL, ISO, etc), en dus kan dienen als 

overkoepelend kader voor het bestuur en beheer van enterprise IT. COBIT 5 is bovendien 

een integratie van alle vorige ISACA verwante materialen zoals gepubliceerd COBIT 4, 

VALIT en RISKIT (ISACA, 2007, 2008, 2009). Alsdusdanig kan COBIT 5 gezien worden 

als een “one-stop-shop” voor alle ISACA materiaal, en een “paraplu-raamwerk” voor alle 

andere gerelateerde raamwerken.  

 

In deze overkoepelende aanpak, identificeert COBIT 5 37 IT gerelateerde processen,  

verdeeld over een governance en een management domein, zoals gevisualiseerd in figuur 

6.  

 

 

 

Figuur 6: COBIT 5 processen 

Bron: COBIT 5, www.isaca.org 

 

 



De vijf governance-processen zijn de verantwoordelijkheden die een raad van bestuur 

zou moeten opnemen inzake IT. Deze verantwoordelijkheden omhelzen de inrichting van 

het governance-kader, de verantwoordelijkheden in termen van waarde (bijv. 

investeringen criteria), risico's (bijvoorbeeld risk appetite) en middelen (bijv. resource 

optimalisatie) en het verstrekken van transparantie ten aanzien van IT aan de 

belanghebbenden.  

 

In het managementgebied worden vier subdomeinen gedefinieerd: “Align, Plan, 

Organize” (APO), “Build, Acquire and Implement” (BAI), “Deliver, Service and Support”, 

(DSS) en “Monitor, Evaluate and Assess” (MEA). Het domein APO betreft de identificatie 

van hoe IT het beste kan bijdragen aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Een IT 

management kader is nodig (APO1), en specifieke processen met betrekking tot de IT-

strategie en tactiek (APO2), enterprise architectuur (APO3), innovatie (APO4) en portfolio 

management (APO5). Andere belangrijke processen op dit gebied zijn het beheer van 

budgetten en kosten (APO6), business en IT human resources (APO7), beheer van 

relaties met de business (APO8), service overeenkomsten (APO9), leveranciers (APO10), 

kwaliteit (APO11), risico’s (APO12) en veiligheid (APO13). Het domein BAI concretiseert 

de IT-strategie door middel van het identificeren van de requirements voor IT en 

mogelijke oplossing (BAI2 en BAI3)) en het beheren van programma’s en projecten 

(BAI1). Dit domein behandelt ook het beheren van de capaciteit en beschikbaarheid 

(BAI4), organisatorische veranderingen (BAI5), IT change management (BAI6), testen 

en overgang van ontwikkeling naar productie (BAI7), kennisbeheer (BAI8), en het beheer 

van assets (BAI9) en configuraties (BAI10). Het domein levering en ondersteuning 

verwijst naar de feitelijke levering van de vereiste IT gerelateerde diensten. Het bevat 

processen rond het beheren van de IT operaties (DSS1), service requests en incidenten 

(DSS2), problemen management (DSS3), continuïteit (DSS4), beveiliging (DSS5) en 

business process controls (DSS6). De vierde beheer domein, MEA, beschrijft die 

processen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitsbeoordeling in overeenstemming 

met de controle-eisen van alle eerder genoemde processen. Het richt zich op 

performance management (MEA1), de beoordeling van de interne controle (MEA2) en 

naleving van de regelgeving (MEA3). (ISACA, 2012). 

 

In vergelijking met eerdere versies van COBIT, zien we in COBIT 5 duidelijk een 

uitbreiding naar de business rollen en verantwoordelijkheden in het governance en 

management IT. Deze extensie is volledig in lijn met de eerder besproken discussie rond 

“end-to-end” verantwoordelijkheden in het governance en management van IT. 

Bijvoorbeeld, nieuw ingevoegde processen die betrekking hebben specifieke business 

rollen zijn APO3: Beheer Enterprise Architecture, APO4: Beheer Innovatie en BAI05: 



Beheer organisatieverandering. In dit kader gaat ook specifieke aandacht gaat naar 

"DS06: Beheer Business Process Controls". Dit proces werd verwijderd uit de vorige 

versie van COBIT, met als argumentatie dat die vorige versie vooral focuste op de 

verantwoordelijkheden van de IT afdeling en dat “business process controls” alsdusdanig 

out-of-scope was. Echter, COBIT 5 is gericht op zowel de business en IT 

verantwoordelijkheden in het governance en management van IT. Om die reden werd het 

proces van business process controls opnieuw opgenomen in COBIT 5. 

 

Er moet ook worden vermeld dat er veel minder processen zijn in het "Deliver, service en 

ondersteuning" domein (6) in vergelijking met het aantal processen in het "Deliver and 

support" domein van COBIT vorige versie (13 ). Veel van deze processen werden 

verplaatst naar een hogere domein. Een typisch voorbeeld is de verschuiving van 

“Beheer serviceovereenkomsten” van DSS naar APO,  beargumenteerd vanuit  de recente 

evolutie van de uitbesteding van IT-activiteiten door outsourcing en cloud computing. 

 

Nu de COBIT 5 processen geïntroduceerd zijn, kan ook het punt van het paraplu 

raamwerk beter geïllustreerd worden. Volgende figuur toont  hoe veel gebruikte 

raamwerken een meer gedetailleerde invulling geven  voor specifieke gebieden uit COBIT 

5. Zo geeft bv. ITIL veel invullen aan de DSS processen en een raamwerk zoals ISO38-

500 invulling aan de governance processen.  

 

 



 

Figuur 7: COBIT 5 en andere raamwerken 

Bron: COBIT 5, www.isaca.org 

 

Principe 4: “Enabling a Holistic Approach”.  

 

Het vierde principe (“Enabling a Holistic Approach”) legt uit dat een efficiënte en 

effectieve implementatie van het governance en management van IT vraagt om een 

holistische benadering, rekening houdend met verschillende interactieve onderdelen, 

zoals processen, structuren en mensen. 

 

Deze implementatie uitdaging is gerelateerd aan behoefte aan een organisatorisch 

systeem, zoals beschreven in strategisch management literatuur als " the way a firm gets 

its people to work together to carry out the business ". (De Wit en Meyer, 2005). Een 

dergelijke organisatorische systeem vereist de definitie en de toepassing van een 

holistisch geheel van structuren (bijvoorbeeld organisatie-eenheden en functies) en 

processen (om ervoor te zorgen taken worden gecoördineerd en geïntegreerd), en 

aandacht voor mensen en relationele aspecten (bijvoorbeeld cultuur, waarden, 

gezamenlijke overtuigingen , enz.). 

 

De Haes en Van Grembergen (2015), hebben de organisatorische systeem theorie  

toegepast op de het concept van enterprise governance van IT. Deze auteurs 

concluderen dat organisaties enterprise governance van IT kunnen implementeren met 



behulp van een holistische geheel van verschillende structuren, processen en relationele 

mechanismen. Enterprise Governance of IT-structuren zijn organisatie-eenheden en 

rollen die verantwoordelijk zijn voor het maken van IT-beslissingen en voor het 

inschakelen van contacten tussen business en IT- functies (bijvoorbeeld IT-stuurgroep). 

Enterprise Governance of IT-processen heeft betrekking op de formalisering en 

institutionalisering van de strategische IT-beslissingen en IT-controleprocedures, om 

ervoor te zorgen dat de dagelijkse gedragingen in overeenstemming zijn met het beleid 

(bijvoorbeeld IT balanced scorecard). De relationele mechanismen betreffen de actieve 

deelname van en samenwerking tussen IT en business executives, managers en 

operationele mensen, en omvatten mechanismen zoals opleiding, cultuur, leiderschap, 

enz.  

 

COBIT 5 bouwt voort op deze inzichten en benoemt de hiervoor beschreven 

componenten als "Enablers". Enablers worden gedefinieerd als een geheel van factoren 

die, individueel en collectief, bepalen of het management en governance van enterprise 

IT zal werken. Het COBIT-raamwerk 5 beschrijft zeven categorieën van enablers (zie 

figuur 9), waarvan de "processen", "organisatiestructuren" en "cultuur, gedrag en ethiek" 

nauw verband houden met de organisatorische systemen concept. 

 

1. Processes—Describe an organised set of practices and activities to achieve certain objectives and 

produce a set of outputs in support of achieving overall IT-related goals  

2. Organisational structures—Are the key decision-making entities in an organisation  

3. Culture, ethics and behaviour—Of individuals and of the organisation; very often underestimated 

as a success factor in governance and management activities  

4. Principles, policies and frameworks—Are the vehicles to translate the desired behaviour into 

practical guidance for day-to-day management  

5. Information—Is pervasive throughout any organisation, i.e., deals with all information produced 

and used by the enterprise. Information is required for keeping the organisation running and well 



governed, but at the operational level, information is very often the key product of the enterprise 

itself.  

6. Services, infrastructure and applications—Include the infrastructure, technology and 

applications that provide the enterprise with information technology processing and services  

7. People, skills and competencies—Are linked to people and are required for successful completion 

of all activities and for making correct decisions and taking corrective actions  

 

 

Figuur 8: organisatorische systeem van Enablers 

Bron: COBIT 5, www.isaca.org 

 

Principe 5:  “Seperating Governance from Management”  

 
Principe 5 ten slotte, (“Seperating Governance from Management”) bouwt sterk verder 

op de inzicht die door ISO38:500 omtrent “Corporate governance of IT” worden 

verspreid. COBIT 4 werd in 2005 gepositioneerd als een IT governance raamwerk, maar 

veel van de processen waren eerder management processen. Tot en met COBIT 4 werd 

dit onderscheid tussen management en governance niet gemaakt, met veel verwarring 

tot gevolg. In COBIT 5 zal een een governance laag worden gedefinieerd die boven op de 

management laag ligt, zoals voorgesteld in Figuur 9. 

 

 

Figuur 9: onderscheid tussen governance en management 

Bron: COBIT 5, www.isaca.org 

 

 In de governance laag komen vijf processen naar voor, respectievelijk over “set and 

maintain the governance framework” (EDM1), ”ensure value optimisation” (EDM2), 

“ensure risk optimisation” (EDM3), “ensure resource optimisation” (EDM4) en “ensure 



stakeholder transparency” (EDM5). Deze processen volgen de EDM cyclus (evaluate, 

direct, monitor) zoals voorgesteld door de ISO38.000 standaard rond Corporate 

Governance of IT. Deze processen situeren zich op het niveau van de hoogste governing 

body in de organisatie: de raad van bestuur (raad van commissarissen) of het 

directiecomité (executive management). De management processen liggen daaronder 

(zie ook Figuur 7), in de klassieke vier COBIT management domeinen (zie vorige sectie) 

en volgend cyclus zoals voorsteld door Demming van “Plan-do-check-act”.  

 

Het COBIT 5 Proces Assessment Model 

 

Het COBIT 5 Proces Assessment Model (PAM) is gebaseerd op de internationale 

ISO15.504 standaard. Op basis van de inzichten uit ISO 15.504 en COBIT 5 kan het PAM 

model gebruikt worden als instrument om een diepgaande beoordeling te maken van de 

capabiliteit van de IT gerelateerde processen en organisatie. In volgende sectie 

behandelen we de concepten en toepassingen van PAM.  

 

Concepten van het COBIT 5 Proces Assessment Model (PAM) 

 

PAM stelt een tweedimensionaal beoordelingsmodel voor met op de ene as de proces 

dimensie en op de andere as de dimensie van de capabiliteiten (zie Figuur 10).  

 

 
 

Figuur 10: Dimensies van het proces assessment model 

Bron: COBIT 5 Process Assessment Model, www.isaca.org 



 

Om de proces dimensie uit te werken maakt PAM gebruik van het COBIT 5 proces 

referentiemodel. COBIT 5 bevat definities van 37 IT gerelateerde processen 

samengebracht in een logisch verband. Deze processen staan beschreven in het vorige 

hoofdstuk en behandelen gebieden rond “Evaluatie, direct and Monitor”, “Align, Plan and 

Organize”, “Build, Acquire and Implement”, “Deliver, Service and Support” en “Monitor, 

Evaluate and Assess”.  

 

De dimensie van capabiliteit geeft een maat voor het vermogen van een proces om de 

huidige of verwachte doelen van dat proces te realiseren. Om dat vermogen uit te 

drukken, wordt gebruikt maakt van een schaal van vaardigheidsniveaus. Deze niveaus 

zijn gebaseerd op de attributen zoals gedefinieerd in de ISO 15.504 standaard. De schaal 

stelt zes vaardigheidsniveaus voor als volgt:  

• Niveau 0 Onvolledige proces 

Het proces is niet uitgevoerd of realiseert zijn proces doel niet. Op dit niveau is er 

weinig of geen bewijs van enige systematische realisatie van het proces doel. 

• Niveau 1 Uitgevoerd proces 

Het geïmplementeerde proces bereikt zijn proces doel (attribuut “process 

performance”) 

• Niveau 2 Managed proces 

Het eerder beschreven uitgevoerd proces is nu in een beheerde manier 

geïmplementeerd (gepland, bewaakt en aangepast) (attribuut “performance 

management”) en zijn werk producten (inputs/outputs) worden op passende wijze 

vastgesteld, gecontroleerd en gehandhaafd (attribuut “work product 

management”).  

• Niveau 3 Gevestigd proces 

Het eerder beschreven proces wordt uitgevoerd (attribuut “process deployment”) 

en onderbouwd met een procesdefinitie en documentatie (attribuut “process 

definition”). 

• Niveau 4 Voorspelbare proces 

Het eerder beschreven gevestigd proces is nu actief binnen vastgestelde limieten 

binnen de proces doelen (attribuut “process control” en attribuut “process 

measurement”) 

• Level 5 optimaliseren proces 

Het eerder beschreven voorspelbaar proces wordt continu verbeterd om relevante 

huidige en verwachte doelen te realiseren (attribuut “process innovation” en 

attribuut “process optimization”).  

 



Om te beoordelen of een proces zich op een bepaald niveau bevindt maakt men gebruikt 

van beoordelingscriteria, zoals weergegeven in Figuur 11. Er zijn twee types evaluatie-

indicatoren: 

• Proces prestatie-indicatoren (“process performance indicators”), die uitsluitend 

van toepassing op capabiliteitsniveau 1 

• Proces capaciteit indicatoren (“process capability indicators”),die niveaus 2 tot 5 

bepalen 

 

Proces prestatie-indicatoren beoordelen voor elk proces specifieke kernpraktijken (“base 

practices”) en werkproducten (“work products”) om te bepalen of een proces een 

vaardigheidsniveau 1 realiseert. Deze kernpraktijken en werkproducten zijn uniek voor 

elk proces en werden afgeleid  uit het COBIT 5 materiaal.  

 

Proces vermogen indicatoren zijn generiek voor elk proces voor niveaus 2 tot 5. De 

proces vermogen indicatoren die worden gebruikt in het COBIT 5 capabiliteit beoordeling 

zijn: 

• Generieke praktijken (“generic practices”) 

• Generieke werk producten (“generic work products”) 

 

 

 

Figuur 11: beoordelingscriteria van het proces assessment model 

Bron: COBIT 5 Process Assessment Model, www.isaca.org 



 

Concreet wordt de realisatie van elk attribuut (process performance, work product 

management, performance management, etc) beoordeeld met behulp van een standaard 

rating scale zoals gedefinieerd in de ISO 15504-norm. Deze ratings bestaan uit: 

• N-niet bereikt. Er is weinig of geen bewijs van verwezenlijking van het omschreven 

attribuut in het beoordeelde proces. 

• P- gedeeltelijk bereikt(“partially achieved”). Er zijn aanwijzingen van een aanpak en 

enige realisatie van het  gedefinieerde attribuut in het beoordeelde proces. Sommige 

aspecten van de verwezenlijking van het attribuut ontbreken echter. 

• L- grotendeels bereikt (“largely achieved”). Er is bewijs van een systematische aanpak, 

en belangrijke realisatie van het gedefinieerde attribuut in het onderzochte proces. 

Sommige zwaktes kunnen aanwezig zijn.  

• F- volledig bereikt (“fully achieved”).  Er is bewijs van een volledige en systematische 

aanpak, en de volledige verwezenlijking van de gedefinieerde attribuut in het proces. 

Geen significante tekortkomingen zijn aanwezig.  

 

Om consistentie te brengen in de manier waarop deze rating wordt toegekend, worden in 

het PAM model volgende percentages afgesproken:  

 

 

Figuur 12: rating schaal van het proces assessment model 

Bron: COBIT 5 Process Assessment Model, www.isaca.org 

 

Beoordeling van capabiliteit niveau 1 

 

Om te bepalen of een proces zich bevindt op capabiliteit niveau 1, stelt de assessor zich 

de vraag of de proces doelen worden gerealiseerd. Om deze vraag te beantwoorden gaat 

de assessor specifiek kijken naar de aanwezigheid van een aantal basis praktijken en 

werkproducten zoals die beschreven staan in het COBIT 5 boekwerk. Meer concreet, per 

procesdoelstelling die in COBIT 5 staat beschreven, wordt aangegeven welke base 

praktijken en werkproducten nodig en verwacht zijn ter ondersteuning van het realiseren 

van die doelstellingen. Als die basispraktijken en werkproducten voldoende aanwezig zijn 

voor die specifieke doelstelling, kan de assessor tot een beargumenteerde conclusie 

komen dat er grote zekerheid is dat de proces doelen worden gerealiseerd. Indien er 

grote tekortkomingen zijn, wordt de proces doelstelling met grote kans niet gerealiseerd.  



 

Laten we een voorbeeld nemen om dit te illustreren, voor het proces DSS 2 “manage 

service requests and incidents”. Zoals voor alle processen beschreven in het COBIT 5 

boekwerk, beschrijft COBIT 5 ook voor dit proces duidelijk proces doelstellingen. Voor dit 

proces worden drie doelen naar voor geschoven (Figuur 13), die gaan over de 

beschikbaarheid van de IT gerelateerde diensten (DSS02-01), het oplossen van 

incidenten binnen de afgesproken contacten (DSS02-02) en het afhandelen van vragen 

tot ondersteuning tot tevredenheid van de eindgebruikers (DSS02-03).  

 

 

Figuur 13: Proces doelen voor DSS2 – Manage service request and incidents 

Bron: COBIT 5 Process Assessment Model, www.isaca.org 

 

Gebaseerd op het algemene COBIT 5 boekwerk, wordt in het PAM boekwerk aanvullend  

aangegeven welke basis praktijken de assessor moeten beoordelen in de context van elk 

van de proces doelen (figuur 14). Om zekerheid te hebben dat procesdoel DSS02-01 

wordt gerealiseerd, zal de assessor dus op zoek moeten naar bewijsmateriaal omtrent 

basispraktijken DSS02-BP1 (incident en service request classificatie schema’s) en 

DSS02-BP2 (noteren, classificeren en prioritiseren van vragen en incidenten).  

 

 

Figuur 14: Basispraktijken voor DSS2 – Manage service request and incidents 

Bron: COBIT 5 Process Assessment Model, www.isaca.org 

 



Tevens zal de assessor kijken naar de aanwezigheid van een aantal werkproducten voor 

elk van de procesdoelen (figuur 15). Voor proces doelstelling 1 zal dat onder meer de 

service level agreements (SLA) omvatten.  

 

 

Figuur 15: Werkproducten voor DSS2 – Manage service request and incidents 

Bron: COBIT 5 Process Assessment Model, www.isaca.org 

 

Indien voldoende bewijsmateriaal wordt gevonden omtrent de basispraktijken en 

werkproducten voor procesdoelstelling 1, kan de assessor concluderen dat die 

doelstelling met redelijke graad van zekerheid zal gehaald worden.  

 

Een gelijkaardig proces wordt doorlopen voor elk van de procesdoelen voor dit proces. 

Indien op het einde de assessor vaststelt dat drie van de drie voorgeschreven doelen zijn 

gerealiseerd, dan is zijn/haar conclusie “fully achieved” en wordt dus capabiliteit niveau 1 

behaald (zie rating scale Figuur 12). Indien twee van de drie doelen onderbouwd worden, 

of 66% van de doelen, spreekt men van “largelly achieved”, en wordt nog steeds een 

capabiliteit van 1 toegekend. Om op een hoger niveau te geraken, zal echter eerst dit 

eerste niveau moeten evolueren naar “fully achieved”. In de andere gevallen (één van de 

drie, dus 33%; of nul van de drie, dus 0%) spreekt men over “partially” of “not achieved” 

en spreekt men over capabiliteit “0”.  

 



Beoordeling van capabiliteit niveau 2 t.e.m. 5 

 

Indien capabiliteit niveau 1 wordt gerealiseerd, kan vervolgens gekeken worden naar de 

hogere niveaus. Zoals eerder beschreven, kijkt men hiervoor naar generieke praktijken 

en werkproducten gedefinieerd op elk van de niveaus.  

 

Bijvoorbeeld, om capabiliteit “twee” te bepalen moet gekeken worden naar de indicatoren 

omschreven omtrent de attributen “performance management” en “work product 

management”. Concreet, zoals voorgesteld in Figuur 16, worden voor “performance 

management” zes verwachte resultaten omgeschreven, zoals het identificeren van te 

bereiken performantie van het proces (a) en het monitoren van de performance (b). Om 

deze (a-b) en de andere doelen (c-f) te beoordelen dient de assessor bewijsmateriaal te 

zoeken omtrent de generieke praktijken (bv. GP2.1.1) en werkproducten (bv. GWP 1.0, 

GWP 2.0). In functie van hoeveel van de doelen a tem. f worden gerealiseerd kan weer 

een “not achieved” tot “fully achieved” score gegeven worden.  

 

Generieke werkproducten en basispraktijken voor performance management en work 

product management.  

 

  



Performance management 

 

Work product management 

 

Figuur 15: Attributen voor capaliteitsniveau 2 voor DSS2 – Manage service 

request and incidents 

Bron: COBIT 5 Process Assessment Model, www.isaca.org 



 

Indien capabiliteitsniveau twee volledig wordt gerealiseerd, kan men overgaan tot de 

beoordeling van niveau drie. Het hele PAM model is dus opgebouwd vanuit een 

incrementele logica. Alle detail attributen en indicatoren zijn beschreven in de PAM 

boekwerken.  

 

COBIT Proces Capabiliteit versus COBIT Proces Maturiteit 

 

Het COBIT PAM model, zoals hierboven beschreven, is ontwikkeld in de context van 

COBIT 5. In de vorige versies van COBIT, specifiek COBIT 3 en COBIT 4, werkte men 

met een op het eerste zicht gelijkaardig maar toch ook heel anders maturiteitsmodel. In 

volgende sectie beschrijven we dit maturiteitsmodel en de relatie met het 

capabiliteitsmodel.  

 

COBIT proces Maturiteitsmodel 

 

Het COBIT maturiteitsmodel (lees: niet “capabiliteit” maar “maturiteit”) is een 

scoretechniek die het de onderneming mogelijk maakt om de maturiteit voor een bepaald 

proces te beoordelen van niet bestaand (score 0) tot optimaal (score 5). Dit instrument 

biedt een gemakkelijk te begrijpen manier om de huidige (as-is) en de gewenste (to-be) 

positie te bepalen, en maakt het een organisatie  mogelijk om zichzelf te vergelijken met 

de best practices en standaard richtlijnen. Op deze manier kunnen verschillen tussen de 

huidige en de gewenste situatie geïdentificeerd worden en specifieke acties gedefinieerd 

worden om naar de gewenste positie te evolueren (to-be).  

 

Wanneer deze maturiteitsbepaling uitgevoerd wordt, is het belangrijk om zich te schikken 

naar de basisprincipes van maturiteitsmeting: een onderneming kan enkel naar een hoger 

maturiteitsniveau evolueren wanneer alle voorwaarden, beschreven voor een bepaald 

maturiteitsniveau, vervuld zijn.  

 

In COBIT 4 werd voor elk van de COBIT processen een maturiteitsmodel beschreven. Het 

maturiteitsmodel voor het COBIT 4.1 proces “DS1- define and manage service levels” 

(noot: in COBIT 5 betreft dit het proces APO 9 Manage Service Agreements”), waarvan een 

overzicht wordt gegeven in Figuur, beschrijft dat een organisatie maturiteitsniveau 1 voor 

dit proces bereikt heeft wanneer men bewust is van de nood van het beheren van de 

service niveaus, maar dat het proces nog informeel is. Een onderneming bereikt 

maturiteitsniveau 5 wanneer alle gedefinieerde service niveaus voortdurend herbekeken 

worden om er zeker van te zijn dat IT en business objectieven op één lijn liggen. 



 

Management of the process of Define and manage service levels that satisfies the 

business requirement for IT of ensuring the alignment of key IT services with 

business strategy is: 

0 Non-existent when 

Management has not recognised the need for a process for defining service levels. 

Accountabilities and responsibilities for monitoring them are not assigned. 

1 Initial/ Ad Hoc when 

There is awareness of the need to manage service levels, but the process is informal 

and reactive. The responsibility and accountability for defining and managing 

services are not defined. If performance measurements exist, they are qualitative 

only with imprecisely defined goals. Reporting is informal, infrequent and 

inconsistent. 

2 Repeatable but Intuitive when 

There are agreed-upon service levels, but they are informal and not reviewed. 

Service level reporting is incomplete and may be irrelevant or misleading for 

customers. Service level reporting is dependent on the skills and initiative of 

individual managers. A service level co-ordinator is appointed with defined 

responsibilities, but limited authority. If a process for compliance to service level 

agreements exists, it is voluntary and not enforced. 

3 Defined Process when 

Responsibilities are well defined, but with discretionary authority. The service level 

agreement development process is in place with checkpoints for reassessing service 

levels and customer satisfaction. Services and service levels are defined, 

documented and agreed-upon using a standard process. Service level shortfalls are 

identified, but procedures on how to resolve shortfalls are 

informal. There is a clear linkage between expected service level achievement and 

the funding provided. Service levels are agreed to but they may not address 

business needs. 

4 Managed and Measurable when 

Service levels are increasingly defined in the system requirements definition phase 

and incorporated into the design of the application and operational environments. 

Customer satisfaction is routinely measured and assessed. Performance measures 

reflect customer needs, rather than IT goals. The measures for assessing service 

levels are becoming standardised and reflect industry norms. The criteria for 

defining service levels are based on business criticality and include availability, 

reliability, performance, growth capacity, user support, continuity planning and 

security considerations. Root cause analysis is routinely performed when service 

levels are not met. The reporting process for monitoring service levels is becoming 

increasingly automated. Operational and financial risks associated with not meeting 

agreed-upon service levels are defined and clearly understood. A formal system of 

measurement of KPIs and KGIs is instituted and maintained. 

5 Optimised when 

Service levels are continuously re-evaluated to ensure alignment of IT and business 

objectives, while taking advantage of technology including the cost-benefit ratio. 

All service level management processes are subject to continuous improvement. 

Customer satisfaction levels are continuously monitored and managed. Expected 

service levels reflect strategic goals of business units and are evaluated against 

industry norms. IT management has the resources and accountability needed to 

meet service level targets and compensation is structured to provide incentives for 

meeting these targets. Senior management monitors KPIs and KGIs as part of a 

continuous improvement process. 

Figuur 16: Maturiteitsmodel voor COBIT 4.1 proces “DS1 - define and manage 

service levels” 
Source: COBIT 4.1, www.isaca.org 

 

http://www.isaca.org/


Relatie tussen proces maturiteit en capabiliteitsmodel 

 

Op het eerste zicht lijken de zes verschillende niveau gedefineerd in het maturiteitsmodel 

en het capabiliteitsmodel erg gelijklopend. Er is weliswaar een zeer belangrijk verschil te 

noteren, niet zozeer in de hogere niveau maar wel in de lagere niveaus. Concreet verwacht 

men in het capabiliteitsmodel dat een proces al zijn doelen realiseert om niveau 1 te halen. 

Dit is een strenge voorwaarde en op zichzelf als niet zo eenvoudig te realiseren. In het 

maturiteitsmodel kan een proces echter relatief snel een maturiteit van 3 behalen als het 

goed gedocumenteerd is. Dat betekent echter daarom nog niet dat het proces in de praktijk 

juist wordt uitgevoerd en zijn procesdoelen haalt. In een capabiliteitsmeting zou het proces 

in dat geval dan ook terugvallen op een niveau 0 of 1 (zie ook Figuur X).  

 

 

Figuur 17: Proces capabiliteit en maturiteit 
Bron: COBIT 5 Process Assessment Model, www.isaca.org 

 

Men kan zich de vraag stellen waarom ISACA dit nieuwe model heeft ontwikkeld en de 

oude maturiteitsmodellen niet meer heeft opgenomen in het COBIT 5 materiaal. Een 

voorname reden om de capabiliteitsmodellen te ontwikkelen was de mogelijkheid om, 

bouwend op ISO 15504, te komen tot een meer robuuste en voorspelbare 

beoordelingsmethode. Omwille van het strikte vastgelegde kader is de kans groot in het 

capabiliteitsmodel dat verschillende beoordelaars tot een gelijkaardige conclusie komen. 

Dat mag ook niet verrassen want in principe moet de beoordelaar een gedetailleerde 

audit uitvoeren van zowel het ontwerp als de operationele effectiviteit van de 

beheerspraktijken in een proces om een capabiliteitsniveau 1 te bepalen. Dit maakt het 

model zeer toepasbaar voor attestatie en assurance opdrachten.  

 



In de maturiteitsmodellen van COBIT 3 en COBIT 4 waren er meer vrijheidsgraden om 

tot een score te komen. Dit zou kunnen leiden tot verschillende scores door verschillende 

beoordelaars. Nochtans heeft ISACA ook in het COBIT 5 materiaal nog referentie 

gemaakt naar generieke maturiteitsmodelllen. Concreet staat in de COBIT 5: 

Implementation Guide het generieke matureitsmodel beschreven en uitgelegd hoe 

dergelijk model kan helpen om op een snelle manier aan management inzicht te geven 

wat de huidige stand van zaken is, wat de doelstelling is en waar verbeterpunten liggen. 

In dat opzicht zou men kunnen stellen dat de maturiteitsmodellen meer hun nut vinden 

in management toepassingen, terwijl de capabiliteitsmodellen vooral relevant zijn voor 

strikte audit en attestatie toepassingen. Belangrijk om te noteren is wel dat een 

capabiliteitsniveau 1 en een maturiteitsniveau 1 een zeer verschillende betekenis 

hebben. 

 

Samenvatting 

Bij de introductie van de 5de editie van COBIT in 2012, heeft ISACA ook een nieuw 

beoordelingsschema voorgesteld, het proces assessment model (PAM), om de capabiliteit 

van een proces te beoordelen. Gezien de striktheid en robuustheid van dit 

beoordelingsschema, heeft het vooral zijn toepassingen binnen audit en attestatie werk.  

 

Het PAM schema omvat gedetailleerde attributen en indicatoren die kunnen gebruikt 

worden om op een diepgaande manier een inschatting te maken van de capabiliteit van 

een IT proces. Een belangrijk kenmerk is dat capabiliteitsniveau 1 veronderstelt dat alle 

procesdoelen van het proces gerealiseerd zijn, wat kan beoordeeld worden door te kijken 

naar een in de PAM prescriptief beschreven lijst van basispraktijken en werkproducten.  

 

Het PAM model is beschreven naast het in eerdere versies van COBIT verschenen 

maturiteitsmodel. Hoewel de schalen van maturiteit en capabiliteit gelijkaardig lijken, 

hebben ze toch een verschillende betekenis. Het is aanbevolen om goed te overwegen 

waarvoor men het ene of andere model wil toepassen en vervolgens consistent binnen 

dat schema verder te werken.   

 

Referenties 

 De Haes S, Van Grembergen W. (2015) Enterprise Governance of IT: Achieving 

Strategic Alignment and Value. Springer, New York. 

 De Wit B, Meyer R (2005) Strategy Synthesis: Revolving Strategy Paradoxes to 

Create Competitive Advantage. Cengage Learning EMEA.  

 ISACA (2007) COBIT 4.1, online available at www.isaca.org. 

 ISACA (2008) RISKIT, online available at www.isaca.org. 

 ISACA (2009) Val IT 2.0, online available at www.isaca.org. 

 ISACA (2012) COBIT 5, online available at www.isaca.org. 

 ISACA (2012) COBIT 5: Enabling Processes, online available at www.isaca.org. 

http://www.itgi.org/
http://www.itgi.org/
http://www.itgi.org/
http://www.itgi.org/
http://www.itgi.org/


 ISACA (2013), COBIT 5 for Assurance, online available at www.isaca.org 

 ISACA (2013), COBIT 5 Process Assement Model, online available at 

www.isaca.org  

 ISO/IEC (2008) 38500:2008, Corporate governance of information technology. 

available at www.iso.org. 

 ISO/IEC (2004) 15.504, Information Technology – Process Assessment, available 

at www.iso.org 

 Weill and Ross (2009), IT Savvy: what top executives must know to go from pain 

to gain, Harvard Business Press 
 

http://www.isaca.org/
http://www.isaca.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/

