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In een globaliserende wereld zien bedrijven zich 
steeds meer genoodzaakt zich te onderscheiden 
van hun concurrenten. Om een belangrijke 
speler te blijven in de zakenwereld dienen ze 
efficiënt te werken en klanten tevreden te stel-
len. Het beheer van organisatieprocessen kan 
hiertoe zijn steentje bijdragen, door een uniforme 
werkwijze te waarborgen en door voortdurend 
te zoeken naar optimalisaties (Beckford, 2009; 
Baskarada, Koronios & Gao, 2008). Steeds meer 
organisaties brengen hun businessprocessen 
in kaart. Toch zullen ze enkel baat hebben bij 
de modellering van businessprocessen als deze 
processen een zekere maturiteit genieten (Curtis 
& Alden, 2007).
In juni 2008 heeft OMG (Object Management 
Group, 2008) een nieuw maturiteitsmodel 
voorgesteld betreffende businessprocessen: het 
Business Process Maturity Model of BPMM. 
Niet te verwarren met BPMN, wat binnen OMG 
de standaardnotatie is om businessprocessen te 
modelleren. BPMM-OMG wordt voorgesteld 
als een open standaard om globale organisatie-
processen te plannen, prioriteren, managen en 
optimaliseren (Curtis & Alden, 2007). Wat maakt 
de OMG-versie van BPMM zo bijzonder ten 

opzichte van de al bestaande maturiteitsmodel-
len? Biedt het een meerwaarde of kan het gewoon 
worden opgenomen in de lijst van bestaande 
maturiteitsmodellen? 

Waarom een nieuw maturiteits
model voor businessprocessen?
Volgens McCormack (2007) beschikt een proces-
georiënteerde organisatie over vijf kenmerken:
1. een procesgerichte visie op de business;
2. organisatiestructuren die aansluiten bij deze 

processen;
3. functies die de processen uitvoeren;
4. management- en meetsystemen die deze pro-

cessen sturen en beoordelen;
5. een organisatiecultuur (met waarden en over-

tuigingen) die gericht is op de klanten, met 
empowerment van het personeel en continue 
verbetering, en die verweven is met alle com-
ponenten van de organisatie.

‘Business Process Maturity’ verwijst naar de mate 
waarin een organisatie procesgeoriënteerd is. Het 
omvat opeenvolgende fasen waarlangs een organi-
satie evolueert om volledig procesgeoriënteerd te 
worden (McCormack & Johnson, 2001).

Het Business 

Process Maturity 

Model van OMG

Alweer een nieuw 
maturiteitsmodel?
Het Business Process Maturity Model van OMG 

wordt voorgesteld als een open standaard om globale 

organisatieprocessen te plannen, prioriteren, managen en 

optimaliseren. Wat maakt BPMM-OMG zo bijzonder ten 

opzichte van de al bestaande maturiteitsmodellen? Biedt het een 

meerwaarde? De auteur gaat in op de achtergronden van het 

model en verduidelijkt wat het kan betekenen voor organisaties.

Amy Van Looy
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 Samenvatting

  BPMM-OMG is een open standaard om globale organisatieprocessen te plannen, 

prioriteren, managen en optimaliseren. Het omvat de sterkste punten van diverse 

succesvolle maturiteitsmodellen. BPMM-OMG is te vergelijken met CMMI maar 

is erop gericht de verbeteringen van globale organisatieprocessen te begeleiden, los 

van een projectgebonden oriëntatie. Daarom kan het de globale performantie van 

organisaties helpen verbeteren.

  Er bestaan al veel Business Process Maturity 
Models (BPMM). Curtis & Alden (2007) schat-
ten dat er meer dan tweehonderd maturiteitsmo-
dellen zijn. De bestaande modellen worden in 
eerste instantie gebruikt voor IT-ontwikkelings- 
en -onderhoudsprojecten. Applicatieontwikkeling 
vormt echter niet de corebusiness van de meeste 
organisaties (bijvoorbeeld banken, bouwbedrijven, 
ziekenhuizen of dienstencentra). Daarom gaat 
BPMM-OMG een stap verder door te focussen 
op de globale, end-to-end processen: vanaf de 
ontwikkeling, de voorbereiding, het opstarten met 
de implementatie en, tot slot, de ondersteuning 
van zowel producten als diensten. OMG (2008) 
geeft aan dat er een businessbehoefte bestaat 
omtrent een algemeen geldend BPMM, doordat 
alle organisatiedomeinen gelijksoortige procespro-
blemen ervaren, namelijk:

  overwerkte managers en werknemers als gevolg •	
van slechte inschattingen en een onrealistische 
planning;

  het overmatig opnieuw doen van hetzelfde werk •	
om correcties door te voeren;

  een gebrek aan consistente en stabiele proces-•	
sen;

  een gebrek aan een goed meetinstrument en •	
enkel afgaan op statistische gegevens;

  een gebrek aan een basis voor organisatiebrede •	
benaderingen en oplossingen;

  teleurstellende resultaten uit automatisering;•	
  gemengde resultaten bij het gebruik van •	

bestaande programma’s, zoals Six Sigma en Busi-
ness Process Reengineering;

  procesverbeteringen die een te lokale focus heb-•	
ben en daardoor suboptimaal zijn voor de globale 
organisatieprocessen.

Business Process
Maturity Model

for [Domain]

Business Process
Maturity Model

Process Maturity
Framework SPC & PDCA

Quality Model

Total Quality
Management

Systems
Engineering

CMMs

CMM Integration

People CMMSoftware
Acquisition CMM

Business Process
Maturity Model

Software CMM

 Figuur 1. BPMM bekeken vanuit historisch perspectief 
(Object Management Group, 2008: 68)
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Terugblik op het BPMMverleden
De geschiedenis van maturiteitsmodellen rond 
businessprocessen is nauw verbonden met het 
kwaliteitsdenken. Het gaat terug naar de jaren 
zeventig of zelfs de jaren twintig van de vorige 
eeuw (Baskarada, Koronios & Gao, 2008).
De eerste notie van maturiteitsniveaus rond 
organisatorisch gedrag werd geuit door Crosby 
in Quality is Free (1979). Hij stelde het Quality 
Management Maturity Grid op om te meten in 
hoeverre organisaties kwaliteitsgericht werken. 
In de jaren tachtig is dit initiële maturiteitsmodel 
overgenomen door IBM, waaronder Humphrey 
en Radice, om kwaliteitsaspecten te introduceren 
in softwareprojecten. In 1986 heeft Humphrey 
hieruit het eerste BPMM-model afgeleid in het 
Software Engineering Institute, Process Maturity 
Framework genaamd. Humphrey’s model heeft 
ook invloeden ondergaan van kwaliteitstechnieken 
om businessprocessen statistisch te meten en 
te verbeteren (origineel van Shewhart [1986] en 
later van Deming, Crosby en Juran), alsook van 
de Plan-Do-Check-Act-cirkel van Deming (2000) 
(Baskarada, Koronios & Gao, 2008; Beckford, 
2009).
Vertrekkende vanuit het Process Maturity Frame-
work is het Capability Maturity Model for Soft-
ware (Software CMM) ontwikkeld in 1991. Het 
grote succes ervan heeft geleid tot maturiteits-
modellen voor bijkomende processen, namelijk 
betreffende software engineering, software acqui-
sitions en human resource management (of People 
CMM) (Kulpa & Johnson, 2008).
Vervolgens werd in 2002 Software CMM herzien 
tot het Capability Maturity Model Integration 
(CMMI), als antwoord op de businessbehoefte 
aan een CMM betreffende de dienstenlevering 
(Kulpa & Johnson, 2008; Object Management 
Group, 2008).
Curtis & Alden (2007) vermelden de volgende, 
gemeenschappelijke principes in het raamwerk 
van Humphrey, de CMM-modellen en CMMI:

de procesattributen worden geëvalueerd om hun •	
bijdrage te bepalen aan organisatiedoelen;

de organisatie dient te beschikken over voldoen-•	
de maturiteit om de processen te ondersteunen;

procesverbeteringen maken deel uit van een •	

veranderingsprogramma, waardoor de organisa-
tie stapsgewijs evolueert naar meer voorspelbaar 
gedrag;

elk maturiteitsniveau vormt de vereiste basis •	
voor toekomstige verbeteringen.

Andere maturiteitsmodellen volgen deze princi-
pes doorgaans niet. Ze beschrijven vaak louter 
verschillende niveaus om best practices door te 
voeren, zonder een gedetailleerd beoordelings-
instrument of uitgewerkte handleiding aan te bie-
den (Curtis & Alden, 2007; Baskarada, Koronios 
& Gao, 2008). In 2008 is CMMI uitgebreid naar 
alle end-to-end processen via BPMM-OMG, het 
nieuwe model dat dezelfde fundamentele princi-
pes volgt (Curtis & Alden, 2007).
Ondertussen is ook het kwaliteitsdenken geëvo-
lueerd, namelijk richting total quality manage-
ment. In de huidige visie over kwaliteit worden 
niet enkel de technische vereisten in rekening 
gebracht, maar ook klantenvoldoening, actieve 
interacties met de omgeving (waaronder klanten 
en leveranciers) en de algemene organisatieproces-
sen (Baskarada, Koronios & Gao, 2008; Beckford, 
2009). De evolutie binnen het kwaliteitsdenken 
hangt dus nauw samen met de nieuwe visies bin-
nen BPMM (Curtis & Alden, 2007).
Andere maturiteitsmodellen met een holistische 
kijk op business process maturity bestaan binnen 
de wetenschappelijke literatuur (Willaert e.a., 
2007), maar vormen geen open-source standaard 
zoals BPMM-OMG (Object Management Group, 
2008). Sommige van deze holistische maturiteits-
modellen breiden BPMM-OMG zelfs uit, bijvoor-
beeld door ook de organisatiewaarden in rekening 
te brengen in plaats van enkel de organisatiestrate-
gie (Lee, Lee, & Kang, 2007; 2009).

BPMMOMG in een notendop
OMG biedt een gemeenschap aan voor het ont-
wikkelen van open standaarden, waardoor nieuwe 
of gewijzigde technologieën sneller worden aan-
vaard in de markt. Omwille van het toenemende 
belang van end-to-end businessprocessen in 
talrijke organisaties, vervaagt de scheidingslijn tus-
sen business en technologie. Daarom heeft OMG 
een visie ontwikkeld omtrent business process 
management, met BPMN en BPMM als resulte-
rende standaarden voor het modelleren en meten 
van businessprocessen (Curtis & Alden, 2007).
BPMM-OMG beschrijft een evolutionair verbe-
teringspad dat een organisatie begeleidt naar een 
cultuur van performantie en uitmuntendheid. 
Hierdoor kan ze haar businessresultaten continu 
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  Uit fi guur 2 blijkt dat deze niveaus een sterke 
gelijkenis vertonen met de maturiteitsniveaus van 
CMMI. Het belangrijkste verschil is dat BPMM-
OMG geen specifi eke niveaus meer benoemt 
voor de procescapaciteit, ofwel de mate waarin 
de gevolgen van een volgende, te ondernemen 
inspanning kunnen worden voorspeld. Deze 
procescapaciteit wordt rechtstreeks afgeleid uit 

verbeteren. Het model bestaat uit een set van best 
practices die de organisatie helpt bij het evolueren 
naar een hoger maturiteitsniveau. OMG (2008) 
maakt een onderscheid tussen vijf opeenvolgende 
maturiteitsniveaus:
  1. Initial – fi re-fi ghting management: de werkhan-

delingen zijn nauwelijks gedefi nieerd en incon-
sistent;

  2. Managed – work unit management: de 
werkhandelingen kunnen worden herhaald 
binnen de werkeenheid;

  3. Standardized – process management: 
gestandaardiseerde businessprocessen 
zijn organisatiebreed en end-to-end;

  4. Predictable – capability management: 
businessprocessen worden statistisch 
beheerd en zijn voorspelbaar;

  5. Innovating – change management: con-
tinu innoveren en optimaliseren van 
businessprocessen.

  

level 1
Initial

inconsistent
management

level 2
Managed
Work Unit

Management

level 3
Standardized

Process
Management

level 4
Predictable
Capability

Management

level 5
Innovating

Change
Management

level

CMMI
continuous representation
capability levels

CMMI
staged representation
maturity levels

0

1

2

3

4

5

Incomplete

Performed

Managed

Defined

Quantitatively Managed

Optimizing

BPMM-OMG
staged representation
maturity levels

n/a

Initial

Managed

Standardized

Predictable

Innovating

n/a

Initial

Managed

Defined

Quantitatively Managed

Optimizing

 Figuur 2. Vergelijking tussen de vijf maturiteitsniveaus van CMMI 
(Software Engineering Institute, 2006: 31) en BPMM-OMG 
(Object Management Group, 2008: 66)
 

maturity level 4
Predictable

maturity level 5
Innovating

maturity level 3
Standardized

maturity level 2
Managed

maturity level 1
Initial

planned innovations
Change Management
capable processes

stable processes
Reuse/Knowledge Mgt
predictable results

productivity growth
effective automation
economy of scale

repeatable practices
reduced rework
satisfied commitments

no specific objectives

 Figuur 3. De werkwijze van BPMM-OMG 
  (Object Management Group, 2008: 73)
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zonderd niveau 1, zijn er verscheidene process 
areas gedefi nieerd. Dit zijn verzamelnamen voor 
doelstellingen die leiden naar een hoger, gemeen-
schappelijk einddoel (Object Management Group, 
2008).
  
  Elke process area bestaat uit een aantal doelstel-
lingen waaraan de organisatie dient te voldoen 
om dat specifi eke maturiteitsniveau te verwer-
ven. Binnen elke doelstelling zijn best practices 
geformuleerd die de organisatie bijstaan om de 
betreffende doelstelling te bereiken. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen geïnstitutionaliseerde 
doelstellingen en praktijken (die identiek zijn voor 
alle process areas) aan de ene kant en specifi eke 
doelstellingen en praktijken aan de andere kant. 
Via institutionalisering worden processen inge-
worteld in de manier van werken binnen de orga-
nisatie. Hierdoor worden de organisatiecultuur en 
-infrastructuur opgebouwd en versterkt (Object 
Management Group, 2008). 
  In fi guur 5 is een voorbeeld te zien van de BPMM-
OMG-structuur. BPMM-OMG vertelt een orga-
nisatie wat te doen, maar niet hoe. Voor sommige 
praktijken, bijvoorbeeld requirements manage-
ment zoals in fi guur 5 geïllustreerd, bestaan al 
algemeen aanvaarde praktijkoplossingen om deze 
uit te voeren. Denk maar aan de bestaande model-

de procesmaturiteit, ofwel de mate waarin pro-
cessen bekend zijn en worden beheerd (Object 
Management Group, 2008; Software Engineering 
Institute, 2006).
  
  Het eerste maturiteitsniveau is louter een aandui-
ding van organisaties die nog geen hoger maturi-
teitsniveau hebben bereikt. Daarentegen blijven 
voor de andere niveaus de vereisten van lagere 
niveaus gelden voor hogere niveaus, beginnende 
vanaf niveau 2. Door de ordening in opeenvol-
gende maturiteitsniveaus worden er prioriteiten 
gesteld tussen de inspanningen om een hogere 
maturiteit te bereiken. Deze stapsgewijze aanpak 
wordt visueel voorgesteld in fi guur 3.
   
  Zoals weergegeven in fi guur 4 is de structuur 
van BPMM-OMG grotendeels gelijk aan die van 
CMMI, namelijk opgebouwd via process areas, 
met doelstellingen en best practices (en eventuele 
sub practices). Voor elk maturiteitsniveau, uitge-

process
area

process
area

goal
SG1

practice-to-goal relationship table

specific (implementation)
practices SP1 to SPn

institutionalization
practices InP1 to InP5

goal
SG2

sub-
practices

practice
guidance

sub-
practices

(goal SG3)* goal
InG

purpose and
introductory notes

purpose
statement

typical
work

products

sub-
practices

sub-
practices

general
practice

elaborations

introductory
notes

related
process
areas

required

*) each process area has either two or three specific goals (SGs)

key: expected informative

specific
goals

specific
practices

generic
practices

generic
goals

 Figuur 4. Vergelijking tussen de componenten van CMMI (Software Engineering Institute, 2006: 17) 
en BPMM-OMG (Object Management Group, 2008: 86)
 



in
fo

rm
at

ie
 /

 ja
nu

ar
i|

fe
br

ua
ri

 2
0

10

29

  BPMM-OMG omvat vier typen beoordelingsvor-
men (Object Management Group, 2008):

  Starter appraisal:•  een korte evaluatie van enkele 
dagen, om de BPMM-conformiteit globaal in te 
schatten.

  Progress appraisal:•  een langere evaluatie van alle 
process areas en practices binnen het beoordeelde 
maturiteitsniveau. De bedoeling van een dergelijke 
evaluatie is vooruitgang te boeken om dat maturi-
teitsniveau te bereiken of om te anticiperen op de 
resultaten van een confi rmatory appraisal.

  Supplier appraisal:•  vergelijkbaar met een pro-
gress appraisal, met die uitzondering dat het 
appraisalteam geen leden bevat van de eigenlijke 
organisatie. Deze beoordelingsvorm wordt meestal 
uitgevoerd door een derde organisatie om haar 
keuze uit leveranciers te staven of om contractver-
bintenissen aan te gaan betreffende performantie.

  Confi rmatory appraisal:•  een diepgaand onderzoek 
om te bepalen of een organisatie behoort tot een 
bepaald maturiteitsniveau, met andere woorden of 
aan alle doelstellingen is voldaan voor alle process 
areas van het beoordeelde maturiteitsniveau en van 
elk onderliggend niveau (uitgezonderd niveau 1). 
Enkel via deze beoordelingsvorm kan een organisa-
tie offi cieel worden erkend in een bepaald maturi-
teitsniveau.

len rond best practices, waaronder COBIT, ITIL, 
PMBOK, NIST en ISO-9000. Deze bestaande 
best practices kunnen worden toegepast, als 
aanvulling op BPMM-OMG, om de beschreven 
doelstellingen binnen de process area te realiseren 
(Object Management Group, 2008).
  
  Welk maturiteitsniveau heeft mijn 
organisatie?
  Conformiteit ten aanzien van BPMM-OMG 
wordt geëvalueerd door een externe, geautori-
seerde lead appraiser. Deze persoon leidt een team 
met evaluatoren, die doorgaans behoren tot de 
onderzochte organisatie. Het team verzamelt en 
beoordeelt bewijsstukken over de implementatie 
van de beschreven praktijken in het model. Er 
worden oordelen geuit over de sterke en minder 
sterke punten van de organisatie en ook over 
de mate waarin er een akkoord bestaat over de 
behaalde doelstellingen. De bewijsstukken zijn 
zowel kwantitatief (bijvoorbeeld statistieken over 
businessresultaten) als kwalitatief (zoals artefacten 
die worden geproduceerd tijdens het proces of 
die het proces ondersteunen, maar ook interviews 
met werknemers die het proces uitvoeren, leiden 
of ondersteunen) (Object Management Group, 
2008).

level 5 Organizational
Business Governance

Organizational
Process Leadership

level 3

level 4

level 1

level 2 –
Managed

Work Unit
Requirements
Management

SG1 – requirements
identified &
evaluated

SG2 – requirements
baseline maintainedbaseline maintained

InG – process
institutionalized

SP1 – identify
requirements

SP2 – clarify
requirements

SP3 – evaluate
requirements for
implementation
SP4 – negotiate
requirements

SP5 – maintain
agreed to requirements

SP6 – conduct regular
requirements review

InP1 – describe
the process

InP2 – plan
the process

InP3 – provide
knowledge & skills

InP4 – control
the process

InP5 – objectively
assure adherence

© Capability Measurement 2006, 2007

Work Unit Planning
& Commitment

Work Unit
Monitoring & ControlMonitoring & Control

Work Unit
PerformancePerformance

Sourcing
ManagementManagement

Work Unit Change
ManagementManagement

Process & Product
Assurance

 Figuur 5. Voorbeeld van de BPMM-OMG-structuur (Alden, 2007: 13)
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De voordelen van BPMM-OMG worden samenge-
vat door Curtis & Alden (2007) en Alden (2007):
1. BPMM-OMG is ontwikkeld om CMMI en 

People CMM aan te vullen. Deze laatste zijn 
domeingeoriënteerd (namelijk software, dien-
sten en HR), maar geen van beide ondersteunt 
een globaal verbeteringsprogramma voor de 
gehele organisatie met end-to-end processen.

2. BPMM is complementair aan bestaande ver-
beteringsraamwerken en modellen rond best 
practices, zoals COBIT, ITIL, PMBOK, NIST 
en ISO-9000.

3. Door gebruik te maken van bewezen methoden 
biedt BPMM-OMG meer betrouwbaarheid dat 
de eigenlijke procesperformantie overeenstemt 
met die van de modelgebaseerde voorstellingen.

4. Door gebruik te maken van bewezen methoden 
helpt BPMM-OMG bij het identificeren van 
risico’s voor processen met een lage maturiteit. 
Hierdoor kan het model bijdragen aan kosten-
reductie en verhoogde efficiëntie.

5. Organisaties zonder op een standaard geba-
seerde procesmaturiteit lopen grotere risico’s 
in SOA-implementaties. De immaturiteit van 
processen verhindert immers het hergebruik 
van componenten.

6. Organisaties zijn zich vaak niet bewust van de 
mate waarin groei of acquisities resulteren in 
diverse manieren om dezelfde taken uit te voe-
ren. Via standaardisatie verhelpt BPMM-OMG 
dit probleem.

7. BPMM-OMG biedt ervaren methoden aan om 
de capaciteit van leveranciers te beoordelen 
betreffende het aanleveren van geoutsourcete 
IT en andere diensten (zowel tijdens de selectie 
als wat betreft het opstellen en naleven van 
contractuele vereisten).

Bij de keuze van de beoordelingsmethode moet 
een organisatie duidelijk stellen waarvoor ze de 
evaluatieresultaten wil gebruiken. Afhankelijk van 
de beoordelingsmethode kan BPMM-OMG wor-
den gebruikt voor (Object Management Group, 
2008):

het leiden van verbeteringsprogramma’s rond •	
businessprocessen (via een starter of progress 
appraisal);

het beoordelen van risico’s om bedrijfsappli-•	
caties te ontwikkelen en te gebruiken (via een 
progress of confirmatory appraisal);

het evalueren van de capaciteit van leveranciers •	
(via een supplier, progress of confirmatory appraisal);

benchmarking (via een progress or confirmatory •	
appraisal).

What’s in it for me?
Empirisch onderzoek toont aan dat organisaties 
met een hoger maturiteitsniveau van businesspro-
cessen beter presteren (Skrinjar, Stemberger & 
Hernaus, 2007; McCormack & Johnson, 2001; 
Jiang e.a., 2004). Toch biedt BPMM-OMG geen 
onvoorwaardelijke garantie voor economisch suc-
ces. Het meten van voldoening ten aanzien van 
process areas en maturiteitsniveaus is immers 
geen directe indicator voor busi-
nessperformantie of resultaten. 
Er bestaan andere, onderling 
afhankelijke factoren die inspelen 
op performantie, waaronder het 
opleiden van personeel en people 
management, het gebruik van 
technologieën of het verfijnen van 
de organisatiestrategie. Alsnog kun-
nen we stellen dat organisaties die geen metingen 
uitvoeren omtrent de globale performantie en 
resultaten, een grotere kans hebben op conflic-
terende doelstellingen tussen de verschillende 
departementen. Bij het volgen van het BPMM-
verbeteringsprogramma dienen de maatstaven voor 
bedrijfsperformantie (key performance indicators 
of KPI’s) weliswaar te correleren met de maatsta-
ven voor BPMM-verbeteringen (key process areas 
of KPA’s) (Object Management Group, 2008; 
Alden, 2007; Lee, Lee & Kang, 2009).

»Organisaties met een hoger 
maturiteitsniveau van business
processen presteren beter«
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8. BPMM-OMG begeleidt organisaties in de 
wijze waarop de grondslagen voor businesspro-
cessen worden gelegd, wat noodzakelijk is voor 
het bereiken van agility en lagere operationele 
kosten.

Conclusie
We kunnen stellen dat BPMM-OMG niet een 
zoveelste maturiteitsmodel is rond businessproces-
sen. Het steunt op een evolutie van succesvolle 
maturiteitsmodellen (beginnend bij het raamwerk 
van Humphrey, via CMM’s en People CMM, tot 
CMMI) en haalt daar de voordelen uit. Boven-
dien is er een duidelijk verband merkbaar met de 
opkomst van het kwaliteitsdenken (voornamelijk 
Shewhart, Crosby, Deming en Juran), wat op zijn 
beurt is geëvolueerd tot het organisatiebrede per-
spectief van total quality management (of integrale 
kwaliteitszorg). BPMM-OMG kan in detail wor-
den vergeleken met CMMI, maar is hoofdzakelijk 
geschreven om de verbeteringen van globale orga-
nisatieprocessen te begeleiden, los van een pro-
jectgebonden oriëntatie. Vanuit dit oogpunt kan 
BPMM-OMG bijdragen tot een verbetering in de 
globale performantie van de organisatie. De hui-
dige versie van BPMM-OMG zal in de toekomst 
zeker nog verder worden uitgewerkt om het model 
continu bij te werken, bijvoorbeeld door tevens de 
organisatiewaarden in rekening te brengen.
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